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رہفتس دےنھکی ےک ےئل کلک ےئجیکاوباب   

 رہفتس

 دحثی ربمن ےس التش رکےن ےک ےئل کلک ےئجیک

۱۴۱ےس  ۱ااحدثی   

 دحثی التش ےئجیک ربمن ےس

  

Copyright 

ون ولڈ ، رپٹن ، وفوٹ اکیپ ، اور ارٹکیلاکن ذراعئ ےس رشن و ااشتع ےک وکیئ اکیپ راسٹئ ںیہن ںیہ۔ اس ورڈ ، یپ ڈی افی افلئ 

 

اکیپ ، )دوعیت اقمدص یک اخرط ڈائ

افلئ ںیم یسک یھب مسق یک دبتیلی رکےن یک ااجزت آپ الب کجھج اہیں شیپ ایک ایگ وماد اکیپ ، ٹسیپ رک ےتکس ںیہ۔  اہتبل اس ورڈ یک لمکم ااجزت ےہ ۔(ٹسیپ 

افلئ یک یپ  ںیہن ےہ ہن یہ آپ وک اس ےس یپ ڈی افی انبےن یک ااجزت ےہ۔ وماد ےس یسک یھب رطح اجتریت عفن احلص رکان یھب ونممع ےہ۔ ارگ آپ اس ورڈ

 ےئجیک وت مہ ےس اس ای لیم رپ راہطب ڈی افی ای درگی ااحدثی بتک یک ورڈ ، یپ ڈی افی افلئ ایس افرٹیم ںیم اچےتہ وہں

islamic_projects@islamicurdubooks.com 

 

 ! اقرنیئ ےس ذگارش

حہ افںیلئ ویپمکرٹ یک ابطتع ےن اہجں تہب اسری آاساینں دیپارکدی ںیہ وںیہ افلنئ رپوف یک ایتری کت اس ابت اک دخہش راتہ 
ح
مص

ےہ ہک ضعب ریغ

 رما ل اور حیحصت دشہ افولئں ےس طلخ طلم وہاجںیئ ، اور ابطتع ںیم ھچک االغط ابیق رہ اجںیئ ، ابوصخلص بج ہک ولوگں یک اکی امجتع ےن ہی اکم فلتخم

 ت ںیم ںیمہ اس ےس علطم رکںی۔اواقت ںیم ااجنم دای وہ، اس ےئل یسک یھب یملع اور اعم حیحصت و ابطتع یک یطلغ ےک اپےئ اجےن یک وصر

 

mailto:islamic_projects@islamicurdubooks.com


 حیحص اخبری دلج1   فہرست

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  3 

 رہفتس

 

 اتکب ویح ےک ایبن ںیم

 روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس رپ ویح یک ادتباء ےسیک وہیئ: ابب 

 (تیفیک ویح : ) ابب 

 (ویح یک ادتباء : ) ابب 

 (ویح یک العامت ، ویح اک وفحمظ رکان : ) ابب 

 (راضمن اابملرک ںیم ربجالیئ ہیلع االسلم اک ویح الان : ) ابب 

 اوبایفسن اور رہلق اک اقمہمل ، روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اک رہلق : ) ابب

 (وک طخ ابمرک 

 

 ن ںیماتکب اامین ےک ایب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس اک رفامن ہک االسم یک اینبد اپچن زیچوں رپ : ابب

 ریھک یئگ ےہ

 اس ابت اک ایبن ہک اہمتری داعںیئ اہمترے اامین یک العتم ںیہ: ابب 

 ن ےک اکومں اک ایبناامی: ابب 

 وکیئ ) املسمن وہ ےہ سج یک زابن اور اہھت ےس درگی املسمن ےچب رںیہ : ابب

 (فیلکت ہن اپںیئ 

 وکن اس االسم الضف ےہ ؟: ابب 

 یھب االسم ںیم دالخ ےہ( انداروں وک وھبےک ) اھکان الھکان : ابب 

 اامین ںیم دالخ ےہ ہک املسمن وج اےنپ ےیل دنسپ رکے ویہ زیچ اےنپ : ابب

 اھبیئ ےک ےیل دنسپ رکےئ

 روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس تبحم رانھک یھب اامین ںیم دالخ ےہ: ابب 

 اامین یک اھٹمس ےک ایبن ںیم: ابب 

 ااصنر یک تبحم اامین یک اشنین ےہ: ابب 

 ابب: ابب 

 ےہںیم اشلم ( یہ ) دنی ( یھب ) ونتفں ےس دور اھبانگ : ابب 

 روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اس اراشد یک لیصفت ہک ںیم مت بس : ابب

 ےس زایدہ اہلل اعتٰیل وک اجاتن وہں

 وج آدیم رفک یک رطف وایسپ وک آگ ںیم رگےن ےک ربارب ےھجمس ، وت اس : ابب

  دالخ ےہیک ہی روش یھب اامین ںیم

 (نیع نکمم ےہ ) اامین واولں اک لمع ںیم اکی دورسے ےس ڑبھ اجان : ابب 

 رشم و ایحء یھب اامین ےس ےہ: ابب 

 وتہب رک ںیل اور ( اکرف ) اہلل اعتٰیل ےک اس رفامن یک ریسفت ںیم ہک ارگ وہ : ابب

 امنز اقمئ رکںی اور زٰوکۃ ادا رکںی وت ان اک راہتس وھچڑ دو 

 اک )   اس صخش ےک وقل یک دصتقی ںیم سج ےن اہک ےہ ہک اامین لمع: ابب

 ےہ( انم 

 رہرہ  رر رپ املسمن نب ایگ وہ ای بج یقیقح االسم رپ وکیئ ہن وہ ہکلب ضحم: ابب 

 املسمن اک االطق درتس ےہ( وغلی تیثیح ےس) لتق ےک وخف ےس وت 

 السم الیھپان یھب االسم ںیم دالخ ےہ: ابب 

 ( ںیم اےنپ درہج ) اخودن یک انرکشی ےک ایبن ںیم اور اکی رفک اک : ابب

 دورسے رفک ےس مک وہےن ےک ایبن ںیم

 انگہ اجتیلہ ےک اکم ںیہ: ابب 

 اور ارگ اامین واولں ےک دو رگوہ آسپ ںیم ڑل ڑپںی وت ان دوونں ےک :  ابب

 درایمن حلص رکا دو  ان اک انم ومنم راھک ےہ

 ضعب ملظ ضعب ےس ادٰین ںیہ: ابب 

 انمقف یک اشنوینں ےک ایبن ںیم: ابب 

 یہ ںیم ) یھب اامین ( اور ابعدت زگاری ) بش دقر یک دیباری : ابب

 ےہ( دالخ 

 زجو اامین ےہاہجد یھب : ابب 

 راضمن رشفی یک راوتں ںیم یلفن ایقم رکان یھب اامین یہ ںیم ےس ےہ: ابب 
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 اخصل تین ےک اسھت راضمن ےک روزے رانھک اامین اک زجو ںیہ: ابب 

 آاسن ےہاس ایبن ںیم ہک دنی : ابب 

 امنز اامین اک زجو ےہ: ابب 

 (ےک دراجت ایک ںیہ ) آدیم ےک االسم یک وخیب : ابب 

 بس ےس زایدہ دنسپ ےہ سج وک اپدنبی ( لمع ) وہ ( اک ) اہلل وک دنی : ابب

 ےس ایک اجےئ

 اامین یک یمک اور زایدیت ےک ایبن ںیم: ابب 

 زٰوکۃ دانی االسم ںیم دالخ ےہ: ابب 

 انجزے ےک اسھت اجان اامین ںیم دالخ ےہ: ابب 

 ڈران اچےیہ ہک ںیہک اس ےک اامعل ٹم ہن اجںیئ اور اس وک ومنم وک : ابب

 ربخ کت ہن وہ

 ربجالیئ ہیلع االسلم اک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس اامین ، االسم ، : ابب

 ااسحن اور ایقتم ےک ملع ےک ابرے ںیم وپانھچ

 ابب: ابب 

 اس صخش یک تلیضف ےک ایبن ںیم وج اانپ دنی اقمئ رےنھک ےک ےیل انگہ : ابب

 ےس چب ایگ

 امل تمینغ ےس اپوچناں ہصح ادا رکان یھب اامین ےس ےہ: ابب 

 تین اور ک صص ےک حیحص ںیہن اس ابت ےک ایبن ںیم ہک لمع ریغب: ابب 

 وہےت اور رہ آدیم وک ویہ ےلم اگ وج تین رکے

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس اک ہی رفامان ہک دنی ےچس دل ےس اہلل یک : ابب

رفامربنداری اور اس ےک روسل اور املسمن احومکں اور امتم املسمونں یک ریخ 

 ےہ وخایہ اک انم

 

 اتکب ملع ےک ایبن ںیم

 ملع یک تلیضف ےک ایبن ںیم: ابب 

 اس ایبن ںیم ہک سج صخش ےس ملع یک وکیئ ابت وپیھچ اجےئ اور وہ : ابب

وہ ےلہپ اینپ ( اقتاض ےہ ہک  ادب اک) اینپ یسک دورسی ابت ںیم وغشمل وہ سپ 

 ابت وپری رک ےل رھپ وپےنھچ واےل وک وجاب دے

 اس ےک ابرے ںیم سج ےن یملع اسملئ ےک ےیل اینپ آواز وک دنلب ایک: ابب 

 اامعتسل رکان حیحص ےہ «حدثنا أو ، أخربنا وأنبأنا»دحمث اک ظفل : ابب 

 ااتسد اےنپ اشرگدوں اک ملع آزامےن ےک ےیل ان ےس وکیئ وسال رکے : ابب

 (ینعی ااحتمن ےنیل اک ایبن ) 

 اشرگد اک ااتسد ےک اسےنم ڑپانھ اور اس وک انسان: ابب 

 رہشوں وک ( دورسے ) انموہل اک ایبن اور الہ ملع اک یملع ابںیت ھکل رک : ابب

 انجیھب

 وہ صخش وج سلجم ےک آرخ ںیم ھٹیب اجےئ اور وہ صخش وج درایمن ںیم : ابب

 (رشبہکیط دورسوں وک فیلکت ہن وہ ) اہجں ہگج دےھکی ھٹیب اجےئ 

 روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اس اراشد یک لیصفت ںیم ہک اسب : ابب

 اچنہپیئ اجےئ ( دحثی ) اواقت وہ صخش ےسج 

 وقل و لمع ےس ےلہپ ےہ( اک درہج ) اس ایبن ںیم ہک ملع : ابب 

 اہلل ہیلع وملس اک ولوگں یک راعتی رکےت وہےئ تحیصن  یبن رکمی یلص: ابب

 رفامےن اور میلعت دےنی ےک ایبن ںیم اتہک اںیہن انوگار ہن وہ

 اس ابرے ںیم ہک وکیئ صخش الہ ملع ےک ےیل ھچک دن رقمر رک دے : ابب (

 رقمر رک اتکس ےہینعی ااتسد اےنپ اشرگدوں ےک ےیل اواقت ( وت ہی اجزئ ےہ 

 اس ابرے ںیم ہک اہلل اعتٰیل سج صخش ےک اسھت الھبیئ رکان اچاتہ ےہ : ابب

 اےس دنی یک ھجمس انعتی رفام داتی ےہ

 ملع ںیم دھجمساری ےس اکم ےنیل ےک ایبن ںیم: ابب 

 ملع و تمکح ںیم رکش رکےن ےک ایبن ںیم: ابب 

 ومٰیس ہیلع االسلم ےک رضخ ہیلع االسلم ےک اپس درای ںیم اجےن ےک ذرک : ابب

 ںیم

 ہلل اےس رقآن اک ملع اطع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس اک ہی رفامن ہک  ا: ابب

 !رفامویئ 

 اننس سک رمع ںیم حیحص ےہ ؟( دحثی ) اس ابرے ںیم ہک ےچب اک : ابب 
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 ملع یک التش ںیم ےنلکن ےک ابرے ںیم: ابب 

 یک تلیضف ےک ایبن ںیمڑپےنھ اور ڑپاھےن واےل : ابب 

 ملع ےک زوال اور لہج یک ااشتع ےک ایبن ںیم: ابب 

 ملع یک تلیضف ےک ایبن ںیم: ابب 

 اجونر وریغہ رپ وسار وہ رک وتفٰی دانی اجزئ ےہ: ابب 

 اس صخش ےک ابرے ںیم وج اہھت ای رس ےک ااشرے ےس وتفٰی اک وجاب : ابب

 دے

 روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اک ہلیبق دبعاسیقل ےک ودف وک اس رپ آامدہ : ابب

ےن واولں رکان ہک وہ اامین الںیئ اور ملع یک ابںیت اید رںیھک اور اےنپ ےھچیپ رہ اج

 وک یھب

 (اسیک ےہ ؟ ) بج وکیئ ہلئسم درشیپ وہ وت اس ےک ےیل رفس رکان : ابب 

 ااتسد یک دختم ) ملع ےک ےیل ( ابلطء اک وصحل ) اس ابرے ںیم ہک : ابب

 اینپ اینپ ابری رقمر رکان درتس ےہ( ںیم 

 ااتسد اشرگدوں یک بج وکیئ انوگار ابت دےھکی وت وظع رکےت اور میلعت : ابب

 دےتی وتق ان رپ افخ وہ اتکس ےہ

 وہ رک ) اس صخش ےک ابرے ںیم وج اامم ای دحمث ےک اسےنم دو زاون : ابب

 ےھٹیب( ادب ےک اسھت 

 ابت وک نیت ( اکی ) اس ابرے ںیم ہک وکیئ صخش اھجمسےن ےک ےیل : ابب

 رمہبت درہاےئ وت ہی کیھٹ ےہ

 اس ابرے ںیم ہک رمد اک اینپ ابدنی اور رھگ واولں وک میلعت دانی : ابب (

 (رضوری ےہ 

 ںیم ہک اامم اک وعروتں وک یھب تحیصن رکان اور میلعت دانی اس ابرے : ابب (

 (رضوری ےہ 

 ملع دحثی احلص رکےن یک رحص ےک ابرے ںیم: ابب 

 اس ایبن ںیم ہک ملع سک رطح ااھٹ ایل اجےئ اگ ؟: ابب 

 اس ایبن ںیم ہک ایک وعروتں یک میلعت ےک ےیل وکیئ اخص دن رقمر ایک اج : ابب

 اتکس ےہ ؟

 اس ابرے ںیم ہک اکی صخش وکیئ ابت ےنس اور ہن ےھجمس وت دوابرہ : ابب

 ھجمس ےل ، ہی اجزئ ےہ( ایھچ رطح ) درایتف رک ےل اتہک وہ اےس 

 اس ابرے ںیم ہک وج ولگ وموجد ںیہ وہ اغبئ صخش وک ملع اچنہپںیئ: ابب 

 روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس رپ وھجٹ ابدنےنھ واےل اک انگہ سک : ابب

 درےج اک ےہ

 ںیمملع وک ملق دنب رکےن ےک وجاز ( دینی : ) ابب 

 اس ایبن ںیم ہک رات وک میلعت دانی اور وظع رکان اجزئ ےہ: ابب 

 اس ابرے ںیم ہک وسےن ےس ےلہپ رات ےک وتق یملع ابںیت رکان اجزئ : ابب

 ےہ

 ںیمملع وک وفحمظ رےنھک ےک ایبن : ابب 

 اس ابرے ںیم ہک اعوملں یک ابت اخومیش ےس اننس رضوری ےہ: ابب 

 اس ایبن ںیم ہک بج یسک اعمل ےس ہی وپاھچ اجےئ ہک ولوگں ںیم وکن : ابب

 بس ےس زایدہ ملع راتھک ےہ ؟

 (اجزئ ےہ ) ڑھکے وہ رک یسک اعمل ےس وسال رکان وج اھٹیب وہا وہ : ابب 

 ےک وتق یھب ہلئسم وپانھچ اجزئ ےہ( ینعی جح ںیم رھتپ ےنکنیھپ ) ریم امجر : ابب 

 دای ایگ ےہاہلل اعتٰیل ےک اس رفامن یک رشتحی ںیم ہک ںیہمت وھتڑا ملع: ابب  

 اس ابرے ںیم ہک وکیئ صخش ضعب ابوتں وک اس وخف ےس وھچڑ دے : ابب

  (ینعی اناجزئ ) ہک ںیہک ولگ اینپ مک یمہف یک وہج ےس اس ےس زایدہ تخس 

 اور ھچک ولوگں وک ہن اتبان اس ابرے ںیم ہک ملع یک ابںیت ھچک ولوگں وک اتبان : ابب

 (ہی نیع انمبس ےہ ) اس ایخل ےس ہک ان یک ھجمس ںیم ہن آںیئ یگ 

 اس ایبن ںیم ہک وصحل ملع ںیم رشامان انمبس ںیہن ےہ : ابب! 

 یسک ) صخش اس ایبن ںیم ہک اسملئ رشہیع ولعمم رکےن ںیم وج : ابب

رشامےئ وہ یسک دورسے آدیم ےک ذرےعی ےس ہلئسم ولعمم ( وقعمل وہج ےس 

 رک ےل

 دجسم ںیم یملع ذمارکہ رکان اور وتفی دانی اجزئ ےہ: ابب 

 اتہک اےس یلیصفت) اسلئ وک اس ےک وسال ےس زایدہ وجاب دانی ، : ابب 

 (ولعمامت وہ اجںیئ 
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 اتکب ووض ےک ایبن ںیم

 ووض ےک ابرے ںیم ایبن: ابب 

 اس ابرے ںیم ہک امنز ریغب اپیک ےک وبقل یہ ںیہن وہیت: ابب 

 وج ( اور ان ولوگں یک تلیضف ںیم )  یک تلیضف ےک ایبن ںیم ووض: ابب (

ووض ےک اشنانت ےس دیفس اشیپین اور دیفس اہھت اپؤں واےل ( ایقتم ےک دن 

 وہں ےگ

 اس ابرے ںیم ہک بج کت ووض وٹےنٹ اک وپرا نیقی ہن وہ ضحم کش یک : ابب

 وہج ےس این ووض ہن رکے

 اس ابرے ںیم ہک اکلہ ووض رکان یھب درتس اور اجزئ ےہ: ابب 

 ووض وپرا رکےن ےک ابرے ںیم: ابب 

 ےس دوھان یھب ( اپین ) دوونں اہوھتں ےس رہچے اک رصف اکی ولچ : ابب

 اجزئ ےہ

 اس ابرے ںیم ہک رہ احل ںیم مسب اہلل ڑپانھ اہیں کت ہک امجع ےک : ابب

 وتق یھب رضوری ےہ

 تیب االخلء اجےن ےک وتق ایک داع ڑپینھ اچےیہ ؟: ابب 

 رتہ ےہتیب االخلء ےک رقبی اپین رانھک: ابب   

 اس ہلئسم ںیم ہک اشیپب اور اپاخہن ےک وتق ہلبق یک رطف ہنم ںیہن : ابب

 رکان اچےیہ ، نکیل بج یسک امعرت ای دویار وریغہ یک آڑ وہ وت ھچک رحج ںیہن

 رک اضقےئ احتج رکے اس ابرے ںیم ہک وکیئ صخش دو اوٹنیں رپ ھٹیب : ابب

 (وت ایک مکح ےہ ؟ ) 

 وعروتں اک اضقےئ احتج ےک ےیل ابرہ ےنلکن اک ایک مکح ےہ ؟: ابب 

 رھگوں ںیم اضقےئ احتج رکان اثتب ےہ: ابب 

 ےہاپین ےس اہطرت رکان  رتہ: ابب  

 یسک صخش ےک رمہاہ اس یک اہطرت ےک ےیل اپین ےل اجان اجزئ ےہ: ابب 

 ےل اجان اثتب ےہ( یھب ) ااجنتسء ےک ےیل اپین ےک اسھت زینہ : ابب 

 اممتعن ےہداےنہ اہھت ےس اہطرت رکےن یک : ابب 

 اس ابرے ںیم ہک اشیپب ےک وتق اےنپ وضع وک اےنپ داےنہ اہھت ےس : ابب

 ہن ڑکپے

 رھتپوں ےس ااجنتسء رکان اثتب ےہ: ابب 

 اس ابرے ںیم ہک وگرب ےس ااجنتسء ہن رکے: ابب 

 ووض ںیم رہ وضع وک اکی اکی دہعف دوھان یھب اثتب ےہ: ابب 

 اس ابرے ںیم ہک ووض ںیم رہ وضع دو دو ابر دوھان یھب اثتب ےہ: ابب 

 (ےہ تنس ) ووض ںیم رہ وضع وک نیت نیت ابر دوھان : ابب 

 ووض ںیم انک اصف رکان رضوری ےہ: ابب 

 ےس ااجنتسء رکان اچےیہ( ڈولیھں ) اطق دعد : ابب 

 دوونں اپؤں دوھان اچےیہ اور دقومں رپ حسم ہن رکان اچےیہ: ابب 

 ووض ںیم یلک رکان: ابب 

 اڑیویں ےک دوھےن ےک ایبن ںیم: ابب 

 وجوتں ےک ادنر اپؤں دوھان اچےیہ اور وجوتں رپ حسم ہن رکان اچےیہ: ابب 

 بن ےس ادتباء رکان رضوری ےہووض اور لسغ ںیم داینہ اج: ابب  

 امنز اک وتق وہ اجےن رپ اپین یک التش رضوری ےہ: ابب 

 سج اپین ےس آدیم ےک ابل دوھےئ اجںیئ اس اپین اک اامعتسل رکان اجزئ : ابب

 ےہ ای ںیہن ؟

 (وت ایک رکان اچےیہ ) بج اتک ربنت ںیم یپ ےل : ابب 

 اس ابرے ںیم ہک ضعب ولوگں ےک زندکی رصف اشیپب اور اپاخےن : ابب

 یک راہ ےس ھچک ےنلکن ےس ووض وٹاتٹ ےہ

 اس صخش ےک ابرے ںیم وج اےنپ اسیھت وک ووض رکاےئ: ابب 

 ےبووض وہےن یک احتل ںیم التوت رقآن رکان وریغہ اور وج اجزئ ںیہ : ابب

 ان اک ایبن

 اس ابرے ںیم ہک ضعب املعء ےک زندکی رصف وہیبیش ےک دشدی دورہ : ابب

 یہ ےس ووض وٹاتٹ ےہ

 اس ابرے ںیم ہک وپرے رس اک حسم رکان رضوری ےہ: ابب 

 اس ابرے ںیم ہک ونخٹں کت اپؤں دوھان رضوری ےہ: ابب 

 ولوگں ےک ووض اک اچب وہا اپین اامعتسل رکان: ابب 

 ۔ ۔ ۔: ابب 

 اکی یہ ولچ ےس یلک رکےن اور انک ںیم اپین دےنی ےک ایبن ںیم: ابب 
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 رس اک حسم اکی ابر رکےن ےک ایبن ںیم: ابب 

 ین اامعتسل اخودن اک اینپ ویبی ےک اسھت ووض رکان اور وعرت اک اچب وہا اپ: ابب

 رکان اجزئ ےہ

 روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اک اکی وہیبش آدیم رپ اےنپ ووض اک اپین : ابب

 ڑھچےنک ےک ایبن ںیم

 نگل ، ایپےل ، ڑکلی اور رھتپ ےک ربنت ےس لسغ اور ووض رکےن ےک : ابب

 ایبن ںیم

 ووض رکےن ےک ایبن ںیم( اپین ےل رک ) تشط ےس : ابب 

 دم ےس ووض رکےن ےک ایبن ںیم: ابب 

 ومزوں رپ حسم رکےن ےک ایبن ںیم: ابب 

 ےک ایبن ںیمووض رک ےک ومزے ےننہپ: ابب  

 رکبی اک وگتش اور وتس اھک رک این ووض ہن رکان اثتب ےہ: ابب 

 اس ابرے ںیم ہک وکیئ صخش وتس اھک رک رصف یلک رکے اور این ووض ہن : ابب

 رکے

 ایک دودھ یپ رک یلک رکین اچےیہ ؟اس ابرے ںیم ہک : ابب 

 وسےن ےک دعب ووض رکےن ےک ایبن ںیم اور ضعب املعء ےک زندکی : ابب

اکی وھجاکن آ اجےن ےس ووض ںیہن ( دنین اک ) اکی ای دو رمہبت یک اوھگن ےس ای 

 وٹاتٹ

 ووض رکان اجزئ ےہریغب دحث ےک یھب این: ابب  

 اشیپب ےک وٹنیھچں ےس ہن انچب ریبکہ انگہ ےہ: ابب 

 اشیپب وک دوھےن ےک ایبن ںیم: ابب 

 ۔ ۔ ۔: ابب 

 ہیلع وملس اور باحہب ر ی اہلل  مہن اک اکی داہییت وک روسل اہلل یلص اہلل: ابب 

 وھچڑ دانی بج کت ہک وہ دجسم ںیم اشیپب ےس افرغ ہن وہ ایگ

 دجسم ںیم اشیپب رپ اپین اہب دےنی ےک ایبن ںیم: ابب 

 اشیپب رپ اپین اہبےن اک ایبن: ابب 

 وچبں ےک اشیپب ےک ابرے ںیم: ابب 

 بسح ومعق رہ دو رطح ےس ) ڑھکے وہ رک اور ھٹیب رک اشیپب رکان : ابب

 (اجزئ ےہ 

 اسیھت ےک رقبی اشیپب رکان اور دویار یک آڑ انیل( یسک ) اےنپ : ابب 

 یسک وقم یک وکڑی رپ اشیپب رکان: ابب 

 ضیح اک وخن دوھان رضوری ےہ: ابب 

 ینم اک دوھان اور اس اک رھکانچ رضوری ےہ ، زین وج زیچ وعرت ےس گل : ابب

 ےہاجےئ اس اک دوھان یھب رضوری 

 ( رھپ ) دوھےئ اور ( ًالثم ضیح اک وخن ) ارگ ینم ای وکیئ اور اجنتس : ابب

 (وت ایک مکح ےہ ؟ ) اس اک ارث ہن اجےئ 

 اوٹن ، رکبی اور وچاپویں اک اشیپب اور ان ےک رےنہ یک ہگج ےک : ابب

 ابرے ںیم

 ان اجنوتسں ےک ابرے ںیم وج یھگ اور اپین ںیم رگ اجںیئ: ابب 

 اس ابرے ںیم ہک رہھٹے وہےئ اپین ںیم اشیپب رکان عنم ےہ: ابب 

 دار ڈال دای اجےئ وکیئ اجنتس ای رم( ااچکن ) بج امنزی یک تشپ رپ : ابب

 وت اس یک امنز افدس ںیہن وہیت

 ڑپکے ںیم وھتک اور رٹنی وریغہ گل اجےن ےک ابرے ںیم: ابب 

 ذیبن ےس اور یسک ہشن وایل زیچ ےس ووض اجزئ ںیہن: ابب 

 اےنپ ابپ ےک رہچے ےس وخن دوھان اجزئ ےہ وعرت اک: ابب 

 وسماک رکےن اک ایبن: ابب 

 (ادب اک اقتاض ےہ ) ڑبے آدیم وک وسماک دانی : ابب 

 رات وک ووض رک ےک وسےن واےل یک تلیضف ےک ایبن ںیم: ابب 

 

 اتکب لسغ ےک ااکحم و اسملئ

 اس ابرے ںیم ہک لسغ ےس ےلہپ ووض رک انیل اچےیہ: ابب 

 اس ابرے ںیم ہک رمد اک اینپ ویبی ےک اسھت لسغ رکان درتس ےہ: ابب 

 اس ابرے ںیم ہک اکی اصع ای ایس رطح یسک زیچ ےک وزن رھب اپین ےس : ابب

 لسغ رکان اچےیہ

 اس ےک ابرے ںیم وج اےنپ رس رپ نیت رمہبت اپین اہبےئ: ابب 
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 ہبت ندن رپ اپین ڈال رک ارگ لسغ ایک اس ایبن ںیم ہک رصف اکی رم: ابب

 اجےئ وت اکیف وہ اگ

 اس ابرے ںیم ہک سج ےن الحب ےس ای وخوبش اگل رک لسغ ایک وت اس اک : ابب

 یھب لسغ وہ ایگ

 اپین اس ایبن ںیم ہک لسغ انجتب رکےت وتق یلک رکان اور انک ںیم: ابب 

 ڈاانل اچےیہ

 اہھت یٹم ےس انلم ( دنگیگ اپک رکےن ےک دعب ) اس ابرے ںیم ہک : ابب

 اتہک وہ وخب اصف وہ اجںیئ

 ایک یبنج اےنپ اہوھتں وک دوھےن ےس ےلہپ ربنت ںیم ڈال اتکس ےہ ؟ بج : ابب

 ھت ںیم وکیئ دنگیگ ںیہن  یگ وہیئ وہہک انجتب ےک وسا اہ

 اس ایبن ںیم ہک لسغ اور ووض ےک درایمن لصف رکان یھب اجزئ ےہ: ابب 

 اس صخش ےس قلعتم سج ےن لسغ ںیم اےنپ داےنہ اہھت ےس ابںیئ : ابب

 اہھت رپ اپین رگاای

 سج ےن امجع ایک اور رھپ دوابرہ ایک اور سج ےن اینپ یئک ویبویں ےس : ابب

 رتسبمہ وہ رک اکی یہ لسغ ایک اس اک ایبن

 اس ابرے ںیم ہک ذمی اک دوھان اور اس یک وہج ےس ووض رکان رضوری : ابب

 ےہ

 اس ابرے ںیم ہک سج ےن وخوبش اگلیئ رھپ لسغ ایک اور وخوبش اک ارث : ابب

 اب یھب ابیق راہ

 ابولں اک الخل رکان اور بج نیقی وہ اجےئ ہک اھکل رت وہ یئگ وت اس رپ اپین : ابب

 (اجزئ ےہ ) اہب دانی 

 اس ابرے ںیم ہک سج ےن انجتب ںیم ووض ایک رھپ اےنپ امتم ندن وک  :ابب

ا ء وک دوابرہ ںیہن دوھای

 

ض
ع
 دوھای ، نکیل ووض ےک ا

 بج وکیئ صخش دجسم ںیم وہ اور اےس اید آےئ ہک ھجم وک اہنےن یک : ابب

 احتج ےہ وت ایس رطح لکن اجےئ اور ممیت ہن رکے

 اس ابرے ںیم ہک لسغ انجتب ےک دعب اہوھتں ےس اپین اھجڑ انیل : ابب (

 (تنس وبنی ےہ 

 اس صخش ےک قلعتم سج ےن اےنپ رس ےک داےنہ ےصح ےس لسغ ایک: ابب 

 ںیم  ےگن وہ رک لسغ ایک اور اس صخش ےک ابرے ںیم سج ےن اہنتیئ: ابب 

 سج ےن ڑپکا ابدنھ رک لسغ ایک اور ڑپکا ابدنھ رک لسغ رکان الضف ےہ

 اس ایبن ںیم ہک ولوگں ںیم اہنےت وتق رپدہ رکان رضوری ےہ: ابب 

 اس رپ یھب لسغ وابج  اس ایبن ںیم ہک بج وعرت وک االتحم وہ وت: ابب

 ےہ

 اس ایبن ںیم ہک یبنج اک ہنیسپ اور کشیب املسمن اناپک ںیہن وہات: ابب 

 اس لیصفت ںیم ہک یبنج رھگ ےس ابرہ لکن اتکس اور ابزار وریغہ اج اتکس ےہ: ابب 

 (اجزئ ےہ ) لسغ ےس ےلہپ یبنج اک رھگ ںیم رہھٹان بج ہک ووض رک ےل : ابب 

 اس ابرے ںیم ہک ریغب لسغ ےئک یبنج اک وسان اجزئ ےہ: ابب 

 اس ابرے ںیم ہک یبنج ےلہپ ووض رک ےل رھپ وسےئ: ابب 

 اس ابرے ںیم ہک بج دوونں اتخن اکی دورسے ےس لم اجںیئ وت : ابب

 لسغ انجتب وابج ےہ

 اس زیچ اک دوھان وج وعرت یک رشاگمہ ےس گل اجےئ رضوری ےہ: ابب 

 

 اتکب ضیح ےک ااکحم و اسملئ

 اس ایبن ںیم ہک ضیح یک ادتباء سک رطح وہیئ: ابب 

 وعروتں ےک ےیل اس مکح اک ایبن بج وہ افنس یک احتل ںیم وہں: ابب 

 اور اس  اس ابرے ںیم ہک احہضئ وعرت اک اےنپ وشرہ ےک رس وک دوھان: ابب

 ںیم اھگنک رکان اجزئ ےہ

 اس ابرے ںیم ہک رمد اک اینپ ویبی یک وگد ںیم احہضئ وہےن ےک ابووجد : ابب

 رقآن ڑپانھ اجزئ ےہ

 اس صخش ےس قلعتم سج ےن افنس اک انم یھب ضیح راھک: ابب 

 ینعی امجع ےک ) اس ابرے ںیم ہک احہضئ ےک اسھت ابمرشت رکان : ابب

 (العوہ اس ےک اسھت انٹیل انھٹیب اجزئ ےہ 

 دعب ںیم اضقء ) اس ابرے ںیم ہک احہضئ وعرت روزے وھچڑ دے : ابب

 (رکے 

 اس ابرے ںیم ہک احہضئ تیب اہلل ےک  راف ےک العوہ جح ےک ابیق : ابب

 اراکن وپرا رکے یگ
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 ااحتسہض ےک ایبن ںیم: ابب 

 ضیح اک وخن دوھےن ےک ایبن ںیم: ابب 

 ہض یک احتل ںیم ااکتعفوعرت ےک ےیل ااحتس: ابب 

 ایک وعرت ایس ڑپکے ںیم امنز ڑپھ یتکس ےہ سج ںیم اےس ضیح آای وہ : ابب 

 وعرت ضیح ےک لسغ ںیم وخوبش اامعتسل رکے: ابب 

 وہےن ےک دعب وعرت وک اےنپ ندن اس ابرے ںیم ہک ضیح ےس اپک : ابب

 وک اہنےت وتق انلم اچےیہ

 ضیح اک لسغ ویکرکن وہ ؟: ابب 

 وعرت اک ضیح ےک لسغ ےک دعب اھگنک رکان اجزئ ےہ: ابب 

 ےنپ ابولں وک وھکےنل ےک ایبن ںیمضیح ےک لسغ ےک وتق وعرت اک ا: ابب 

 اکلم اتقلخل اور )  «خملقة وغري خملقة»اہلل زعولج ےک وقل : ابب

 ےک ایبن ںیم( انصق اتقلخل 

 اس ابرے ںیم ہک احہضئ وعرت جح اور رمعہ اک ارحام سک رطح ابدنےھ : ابب 

 اس ابرے ںیم ہک ضیح اک آان اور اس اک متخ وہان ویکرکن ےہ ؟: ابب 

 اس ابرے ںیم ہک احہضئ وعرت امنز اضقء ہن رکے: ابب 

 احہضئ وعرت ےک اسھت وسان بج ہک وہ ضیح ےک ڑپکوں ںیم وہ: ابب 

 ضیح ےک ےیل ( اینپ وعرت ےک ےیل ) اس ابرے ںیم ہک سج ےن : ابب

 اپیک ںیم ےنہپ اجےن واےل ڑپکوں ےک العوہ ڑپکے انبےئ

 دیعنی ںیم اور املسمونں ےک اسھت داع ںیم احہضئ وعرںیت یھب رشکی : ابب

  ہگج ےس اکی رطف وہ رک رںیہوہں اور ہی وعرںیت امنز یک

 اس ابرے ںیم ہک ارگ یسک وعرت وک اکی یہ ہنیہم ںیم نیت ابر ضیح : ابب

 آےئ ؟ اور ضیح و لمح ےس قلعتم

 وت ایک ) اس ایبن ںیم ہک زرد اور ایٹمال رگن ضیح ےک دونں ےک العوہ وہ : ابب

 (مکح ےہ ؟ 

 ااحتسہض یک رگ ےک ابرے ںیم: ابب 

 اس ےک قلعتم )  راف اافہض ےک دعب احہضئ وہ ( جح ںیم ) وج وعرت : ابب

 (ایک مکح ےہ ؟ 

 وت ایک رکے ؟بج احتسمہض اےنپ مسج ںیم اپیک دےھکی : ابب 

 اس ابرے ںیم ہک افنس ںیم رمےن وایل وعرت رپ امنز انجزہ اور اس : ابب

 اک رطہقی ایک ےہ ؟

 ابب: ابب 

 

 اتکب ممیت ےک ااکحم و اسملئ

 ۔ ۔ ۔: ابب 

 اس ابرے ںیم ہک بج ہن اپین ےلم اور ہن یٹم وت ایک رکے ؟: ابب 

 ااقتم یک احتل ںیم یھب ممیت رکان اجزئ ےہ: ابب 

 امرےن ےک دعب اہوھتں وک  اس ابرے ںیم ہک ایک یٹم رپ ممیت ےک ےیل اہھت: ابب

ووں رپ لم انیل اکیف ےہ ؟
ي ل
ھ

 

ہ ي

 وھپکن رک ان وک رہچے اور دوونں 

 اس ابرے ںیم ہک ممیت ںیم رصف ہنم اور دوونں وچنہپں رپ حسم رکان : ابب

 اکیف ےہ

 ےک ندل وہ اس وک اکیف ےہاپک یٹم املسمونں اک ووض ےہ اپین : ابب 

 رمض ڑبھ اجےن اک ای ومت وہےن اک ( لسغ یک وہج ےس ) بج یبنج وک : ابب

 ایپس اک ڈر وہ وت ممیت رک ےل( اپین ےک مک وہےن یک وہج ےس ) ای 

 اکیف ےہممیت ںیم اکی یہ دہعف یٹم رپ اہھت امران : ابب 

 ۔ ۔ ۔: ابب 

 

 اتکب امنز ےک ااکحم و اسملئ

 اس ابرے ںیم ہک بش رعماج ںیم امنز سک رطح رفض وہیئ ؟: ابب 

 رک امنز ڑپانھ وابج ےہاس ایبن ںیم ہک ڑپکے نہپ : ابب 

 امنز ںیم دگی رپ دنبہت ابدنےنھ ےک ایبن ںیم: ابب 

 اس ایبن ںیم ہک رصف اکی ڑپکے وک ندن رپ ٹیپل رک امنز ڑپانھ اجزئ و : ابب

 درتس ےہ

 ںیم وکیئ امنز ڑپےھ وت اس وک دنکوھں رپ ڈاےلبج اکی ڑپکے : ابب 

 بج ڑپکا گنت وہ وت ایک ایک اجےئ ؟: ابب 

 اشم ےک ےنب وہےئ ہغچ ںیم امنز ڑپےنھ ےک ایبن ںیم: ابب 
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 وہ ای اور یسک احل ںیم )  رکا تی امنز ںیم اگنن وہےن یک( الب رضورت : ) ابب

) 

 نہپ رک امنز ڑپےنھ ےک ایبن ( ہغچ ) صیمق اور اپاجہم اور اجایگن اور ابقء : ابب

 ںیم

 رتس اک ایبن سج وک ڈاھانکن اچےیہ: ابب 

 ریغب اچدر اوڑےھ رصف اکی ڑپکے ںیم ٹپل رک امنز ڑپانھ یھب اجزئ : ابب

 ےہ

 ران ےس قلعتم وج رواںیتی آیئ ںیہ: ابب 

 وعرت ےنتک ڑپکوں ںیم امنز ڑپےھ ؟: ابب 

 وہےئ ڑپکے ںیم امنز ڑپانھ اور اس ےک  شق و ےگل( لیب ) احہیش : ابب 

 اگنر وک دانھکی

 اےسی ڑپکے ںیم ارگ یسک ےن امنز ڑپیھ سج رپ بیلص ای ومرایتں ینب : ابب

 وہں وت امنز افدس وہ یگ ای ںیہن اور ان یک اممتعن اک ایبن

 ےک وکٹ ںیم امنز ڑپیھ رھپ اےس ااتر دایسج ےن رمشی: ابب  

 رسخ رگن ےک ڑپکے ںیم امنز ڑپانھ: ابب 

 تھچ ، ربنم اور ڑکلی رپ امنز ڑپےنھ ےک ابرے ںیم: ابب 

 وعرت ےس گل اجےئ وت ایک مکح بج دجسے ںیم آدیم اک ڑپکا اس یک : ابب

 ےہ 

 وبرےیئ رپ امنز ڑپےنھ اک ایبن: ابب 

 وجھکر یک اٹچیئ رپ امنز ڑپانھ: ابب 

 (اجزئ ےہ ) وھچبےن رپ امنز ڑپانھ : ابب 

 (اجزئ ےہ ) تخس رگیم ںیم ڑپکے رپ دجسہ رکان : ابب 

 (اجزئ ےہ ) وجوتں تیمس امنز ڑپانھ : ابب 

 (اجزئ ےہ ) ومزے ےنہپ وہےئ امنز ڑپانھ : ابب 

 (وت اس یک امنز ےک قلعتم ایک وتفٰی ےہ ؟ ) رکے بج وکیئ وپرا دجسہ ہن : ابب 

 رہ دو وینہکں وک ) دجسہ ںیم اینپ ولغبں وک یلھک رےھک اور اینپ ویلسپں ےس : ابب

 دجا رےھک( 

 ہلبق یک رطف ہنم رکےن یک تلیضف: ابب 

 دمہنی اور اشم واولں ےک ہلبق اک ایبن اور رشمق اک ایبن: ابب 

 اہلل زعولج اک اراشد ےہ ہک  اقمم اربامیہ وک امنز یک ہگج انبؤ: ابب 

 ف رہ اقمم اور رہ کلم ںیم املسمن اہجں یھب رےہ امنز ںیم ہلبق یک رط: ابب

 ہنم رکے

 ہلبق ےس قلعتم زمدی ااحدثی اور سج ےن ہی اہک ہک ارگ وکیئ وھبل ےس : ابب

ہلبق ےک العوہ یسک دورسی رطف ہنم رک ےک امنز ڑپھ ےل وت اس رپ امنز اک ولاٹان 

 وابج ںیہن ےہ

 اہھت ےس اس اک رھکچ ڈاانل رضوری ےہدجسم ںیم وھتک اگل وہ وت : ابب 

 دجسم ںیم رٹنی وک رکنکی ےس رھکچ ڈاانل: ابب 

 اس ابرے ںیم ہک امنز ںیم اےنپ داںیئ رطف ہن وھتانک اچےیہ: ابب 

 اپؤں ےک ےچین وھتےنک ےک ایبن ںیمابںیئ رطف ای ابںیئ : ابب 

 دجسم ںیم وھتےنک اک افکرہ: ابب 

 دجسم ںیم مغلب وک یٹم ےک ادنر اپھچ دانی رضوری ےہ: ابب 

 رے ںیم وھتک بج وھتک اک ہبلغ وہ وت امنزی اےنپ ڑپکے ےک انک: ابب

 ےل

 اامم ولوگں وک ہی تحیصن رکے ہک امنز وپری رطح ڑپںیھ اور ہلبق اک : ابب

 ایبن

 اس ابرے ںیم ہک ایک ویں اہک اج اتکس ےہ ہک ہی دجسم الفں اخدنان واولں : ابب

 یک ےہ

 دجسم ںیم امل میسقت رکان اور دجسم ںیم وجھکر اک وخہش اکٹلان: ابب 

 ےسج دجسم ںیم اھکےن ےک ےیل اہک اجےئ اور وہ اےس وبقل رک ےل: ابب 

 ےک ( اخودن ، ویبی ) روتں دجسم ںیم ےلصیف رکان اور رمدوں اور وع: ابب

 (اجزئ ےہ ) درایمن اعلن رکاان 

 اس ابرے ںیم ہک بج وکیئ یسک ےک رھگ ںیم دالخ وہ وت ایک سج ہگج وہ : ابب

 اچےہ واہں امنز ڑپھ ےل ای اہجں اےس امنز ڑپےنھ ےک ےیل اہک اجےئ

 رقمر رک ) رھگوں ںیم اجےئ امنز ( ہک وبتق رضورت ) ن ںیم اس ایب: ابب

 (انیل اجزئ ےہ 
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 دجسم ںیم دالخ وہےن اور دورسے اکومں ںیم یھب داںیئ رطف ےس : ابب

 ادتباء رکےن ےک ایبن ںیم

 وک وھکد ڈاانل اور ان یک ہگج دجسم  ایک دور اجتیلہ ےک رشموکں یک ربقوں: ابب

 انبان درتس ےہ ؟

 رکبویں ےک ابڑوں ںیم امنز ڑپانھ: ابب 

 اووٹنں ےک رےنہ یک ہگج ںیم امنز ڑپانھ: ابب 

 ےک آےگ ونتر ، ای آگ ، ای اور وکیئ زیچ ارگ وکیئ صخش امنز ڑپےھ اور اس : ابب

ٰی وہ وت امنز 
ہ 
ل

وہ ےسج رشمک وپےتج ںیہ ، نکیل اس امنزی یک تین ضحم ابعدت ا

 درتس ےہ

 ربقموں ںیم امنز ڑپےنھ یک رکاتہ ےک ایبن ںیم: ابب 

 اہجں وکیئ اور ذعاب ارتا وہ واہں امنز  دیسنھ وہیئ وہگجں ںیم ای: ابب (

 (ڑپانھ اسیک ےہ ؟ 

 رگاج ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبن: ابب 

 ۔ ۔ ۔: ابب 

 زنیم رپ امنز یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس اک اراشد ہک ریمے ےیل اسری : ابب

 یک ااجزت ےہ( ینعی ممیت رکےن ) ڑپےنھ اور اپیک احلص رکےن 

 وعرت اک دجسم ںیم وسان: ابب 

 دجسموں ںیم رمدوں اک وسان: ابب 

 ن ںیمرفس ےس وایسپ رپ امنز ڑپےنھ ےک ایب: ابب 

 بج وکیئ دجسم ںیم دالخ وہ وت ےنھٹیب ےس ےلہپ دو رتعک امنز ڑپینھ : ابب

 اچےیہ

 اخرج رکان( وہا ) دجسم ںیم رایح : ابب 

 دجسم یک امعرت: ابب 

 ینعی اینپ اجن و امل ےس ہصح انیل اکر وثاب ) دجسم انبےن ںیم دمد رکان : ابب

 ےہ 

 ڑبیئھ اور اکررگی ےس دجسم یک ریمعت ںیم اور ربنم ےک وتختں وک ونباےن : ابب

 (اجزئ ےہ ) ںیم دمد احلص رکان 

 سج ےن دجسم انبیئ اس ےک ارج و وثاب اک ایبن: ابب 

 بج وکیئ دجسم ںیم اجےئ وت اےنپ ریت ےک لھپ وک اھتےم رےھک اتہک یسک : ابب

 امنزی وک فیلکت ہن وہ

 دجسم ںیم ریت وریغہ ےل رک زگران: ابب 

 دجسم ںیم رعش ڑپانھ اسیک ےہ ؟: ابب 

 ےس دجسم ںیم ےنلیھک واولں ےک ایبن ( اھبولں ) وھچےٹ وھچےٹ زینوں : ابب

 ںیم

 دجسم ےک ربنم رپ اسملئ رخدی و رفوتخ اک ذرک رکان درتس ےہ: ابب 

 رقض اک اقتہض اور رقض دار اک دجسم کت اھچیپ رکان: ابب 

 دجسم ںیم اھجڑو دانی اور واہں ےک ڑھتیچے ، وکڑے رکٹک اور ڑکلویں : ابب

 وک نچ انیل

 االعن رکان دجسم ںیم رشاب یک وسدارگی یک رحتم اک: ابب 

 دجسم ےک ےیل اخدم رقمر رکان: ابب 

 دیقی ای رقض دار ےسج دجسم ںیم ابدنھ دای ایگ وہ: ابب 

 بج وکیئ صخش االسم الےئ وت اس وک لسغ رکاان اور دیقی وک دجسم ںیم : ابب

 ابدنانھ

 دجسم ںیم رموضیں وریغہ ےک ےیل ہمیخ اگلان: ابب 

 رضورت ےس دجسم ںیم اوٹن ےل اجان: ابب 

 ۔ ۔ ۔: ابب 

 دجسم ںیم ڑھکیک اور راہتس رانھک: ابب 

 ہبعک اور اسمدج ںیم دروازے اور زریجن رانھک: ابب 

 رشمک اک دجسم ںیم دالخ وہان اسیک ےہ ؟: ابب 

 اسمدج ںیم آواز دنلب رکان اسیک ےہ ؟: ابب 

 دجسم ںیم ہقلح ابدنھ رک انھٹیب اور ویں یہ انھٹیب: ابب 

 دجسم ںیم تچ انٹیل اسیک ےہ ؟: ابب 

 اجزئ ) اعم راوتسں رپ دجسم انبان بج ہک یسک وک اس ےس اصقنن ہن ےچنہپ : ابب

 ےہ 

 ابزار یک دجسم ںیم امنز ڑپانھ: ابب 
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 دجسم وریغہ ںیم اکی اہھت یک اایلگنں دورسے اہھت یک اویلگنں ںیم : ابب

 دالخ رک ےک یچنیق رکان درتس ےہ

 ںیہگج اہجں ان اسمدج اک ایبن وج دمہنی ےک راےتس ںیم واعق ںیہ اور وہ : ابب

 روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن امنز ادا رفامیئ ےہ

 اامم اک رتسہ دتقمویں وک یھب افکتی رکات ےہ: ابب 

 امنزی اور رتسہ ںیم انتک افہلص وہان اچےیہ ؟: ابب 

 یھچ یک رطف امنز ڑپانھرب: ابب 

 یک رطف امنز ڑپانھ( ڑکلی سج ےک ےچین ولےہ اک لھپ اگل وہا وہ ) زنعہ : ابب 

 ہکم اور اس ےک العوہ دورسے اقمامت ںیم رتسہ اک مکح: ابب 

 آڑ ںیم امنز ڑپانھوتسونں یک : ابب 

 دو وتسونں ےک چیب ںیم امنزی ارگ االیک وہ وت امنز ڑپھ اتکس ےہ: ابب 

 ۔ ۔ ۔: ابب 

 اوینٹن ، اوٹن ، درتخ اور اپالن وک اسےنم رک ےک امنز ڑپانھ: ابب 

 اچراپیئ یک رطف ہنم رک ےک امنز ڑپانھ: ابب 

 اچےیہ ہک امنز ڑپےنھ واال اےنپ اسےنم ےس زگرےن واےل وک روک دے: ابب 

 امنزی ےک آےگ ےس زگرےن اک انگہ انتک ےہ ؟: ابب 

 امنز ڑپےتھ وتق اکی امنزی اک دورسے صخش یک رطف رخ رکان اسیک : ابب

 ےہ ؟

 وسےت وہےئ صخش ےک ےھچیپ امنز ڑپانھ: ابب 

 وعرت ےک ےھچیپ لفن امنز ڑپانھ: ابب 

 اس صخش یک دلیل سج ےن ہی اہک ہک امنز وک وکیئ زیچ ںیہن وتڑیت: ابب 

 اس ابرے ںیم ہک امنز ںیم ارگ وکیئ اینپ رگدن رپ یسک یچب وک ااھٹ ےل وت : ابب

 ایک مکح ےہ ؟

 ڑپانھ سج رپ احہضئ وعرت وہاےسی رتسب یک رطف ہنم رک ےک امنز : ابب 

 اس ایبن ںیم ہک ایک رمد دجسہ رکےت وتق اینپ ویبی وک وھچ اتکس ےہ ؟ : ابب (

 (اتہک وہ ڑکس رک ہگج وھچڑ دے ہک آباسین دجسہ ایک اج ےکس 

 ےل ےس دنگیگ اٹہ دے اس ابرے ںیم ہک ارگ وعرت امنز ڑپےنھ وا: ابب (

 (وت اضمہقئ ںیہن ےہ 

 

 اتکب اواقت امنز ےک ایبن ںیم

 امنز ےک اواقت اور ان ےک اضفلئ: ابب  

 وہ ) واےل  اہلل اعتٰیل اک اراشد ےہ ہک  اہلل اپک یک رطف روجع رکےن: ابب

 اور اس ےس ڈرو اور امنز اقمئ رکو اور رشمنیک ںیم ےس ہن وہ اجؤ( اجؤ 

 امنز درتس رطےقی ےس ڑپےنھ رپ تعیب رکان: ابب 

 ینعی اس ےس ریغصہ ) اس ایبن ںیم ہک انگوہں ےک ےیل امنز افکرہ ےہ : ابب

 (ف وہ اجےت ںیہ انگہ اعم

 امنز وتق رپ ڑپےنھ یک تلیضف ےک ابرے ںیم: ابب 

 اس ایبن ںیم ہک اپوچنں وتق یک امنزںی انگوہں اک افکرہ وہ اجیت ںیہ: ابب 

 ڑپانھ ، امنز وک اضعئ رکان ےہاس ابرے ںیم ہک ےب وتق امنز : ابب 

 اس ابرے ںیم ہک امنز ڑپےنھ واال امنز ںیم اےنپ رب ےس وپدیشہ  رر رپ : ابب

 ابت تیچ رکات ےہ

 اس ابرے ںیم ہک تخس رگیم ںیم رہظ وک ذرا ڈنھٹے وتق ڑپانھ: ابب 

 اس ابرے ںیم ہک رفس ںیم رہظ وک ڈنھٹے وتق ںیم ڑپانھ: ابب 

 اس ایبن ںیم ہک رہظ اک وتق وسرج ڈےنلھ رپ ےہ: ابب 

 اس ابرے ںیم ہک یھبک رہظ یک امنز رصع ےک وتق کت اتریخ رک ےک : ابب

 ڑپیھ اج یتکس ےہ

 امنز رصع ےک وتق اک ایبن: ابب 

 اس ایبن ںیم ہک امنز رصع وھچٹ اجےن رپ انتک انگہ ےہ ؟: ابب 

 اس ایبن ںیم ہک امنز رصع وھچڑ دےنی رپ انتک انگہ ےہ ؟: ابب 

 امنز رصع یک تلیضف ےک ایبن ںیم: ابب 

 وج صخش رصع یک اکی رتعک وسرج ڈوےنب ےس ےلہپ ےلہپ ڑپھ اکس وت اس : ابب

 یک امنز ادا وہ یئگ

 رغمب یک امنز ےک وتق اک ایبن: ابب 

 اس ابرے ںیم سج ےن رغمب وک اشعء انہک رکموہ اجان: ابب 

 مہ اک ایبن اور وج ہی دوونں انم ےنیل ںیم وکیئ رہج ںیہن ایخل : ابب

 

عي
اشعء اور 

 رکےت



 حیحص اخبری دلج1   فہرست

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  13 

 وہےن ںیم عمج وہ اجںیئ ای عمج ( دلجی ) امنز اشعء اک وتق بج ولگ : ابب

 دری رک دںی

 یک تلیضف( ےک ےیل ااظتنر رکےن ) امنز اشعء : ابب 

 اس ایبن ںیم ہک امنز اشعء ڑپےنھ ےس ےلہپ وسان اندنسپ ےہ: ابب 

 ےس ےلہپ یھب وسان درتس ےہ ارگ دنین اک ہبلغ وہ اجےئ وت اشعء: ابب 

 اس ابرے ںیم ہک اشعء یک امنز اک وتق آدیھ رات کت راتہ ےہ: ابب 

 امنز رجف یک تلیضف ےک ایبن ںیم: ابب 

 امنز رجف اک وتق: ابب 

 رجف یک اکی رتعک اک اپےن واال: ابب 

 وج وکیئ یسک امنز یک اکی رتعک اپےل ، اس ےن وہ امنز اپیل: ابب 

 اس ایبن ںیم ہک حبص یک امنز ےک دعب وسرج دنلب وہےن کت امنز ڑپےنھ : ابب

 قلعتم ایک مکح ےہ ؟ےک 

 اس ابرے ںیم ہک وسرج ےنپھچ ےس ےلہپ دصق رک ےک امنز ہن ڑپےھ: ابب 

 اس صخش یک دلیل سج ےن طقف رصع اور رجف ےک دعب امنز وک رکموہ راھک : ابب

 ےہ

 دعب اضقء امنزںی ای اس ےک امدنن ًالثم انجزہ یک امنز وریغہ ڑپانھ رصع ےک: ابب 

 (ینعی وسریے ڑپانھ ) ابدل واےل دونں ںیم امنز ےک ےیل دلجی رکان : ابب 

 وتق لکن اجےن ےک دعب امنز ڑپےتھ وتق اذان دانی: ابب 

 اس ےک ابرے ںیم سج ےن وتق لکن اجےن ےک دعب اضقء امنز ولوگں : ابب

 ےک اسھت امجتع ےس ڑپیھ

 وج صخش وکیئ امنز وھبل اجےئ وت بج اید آےئ اس وتق ڑپھ ےل اور : ابب

 طقف ویہ امنز ڑپےھ

 ارگ یئک امنزںی اضقء وہ اجںیئ وت ان وک رتبیت ےک اسھت ڑپانھ: ابب 

 ینعی داین یک ابںیت رکان رکموہ ےہ «سمر»اشعء یک امنز ےک دعب : ابب 

 اس ابرے ںیم ہک ےلئسم اسملئ یک ابںیت اور کین ابںیت اشعء ےک دعب: ابب 

 یھب رکان درتس ےہ

 وگتفگ رکان( اشعء ےک دعب ) اینپ ویبی ای امہمن ےس رات وک : ابب 

 

 اتکب اذان ےک اسملئ ےک ایبن ںیم

 اس ایبن ںیم ہک اذان ویکرکن رشوع وہیئ: ابب 

 اس ابرے ںیم ہک اذان ےک املکت دو دو رمہبت درہاےئ اجںیئ: ابب 

 ےک ااقتم ےک  «قد قامت الصالة»اس ابرے ںیم ہک وساےئ : ابب

 املکت اکی اکی دہعف ےہک اجںیئ

 ایبن ںیماذان دےنی یک تلیضف ےک : ابب 

 اس ایبن ںیم ہک اذان دنلب آواز ےس وہین اچےیہ: ابب 

 اذان یک وہج ےس وخن رزیی رانک: ابب 

 اس ابرے ںیم ہک اذان اک وجاب سک رطح دانی اچےیہ: ابب 

 اذان یک داع ےک ابرے ںیم: ابب 

 اذان ےک ےیل رقہع ڈاےنل اک ایبن: ابب 

 اذان ےک دوران ابت رکےن ےک ایبن ںیم: ابب 

 اذان دے اتکس ےہ ارگ اےس وکیئ وتق اس ایبن ںیم ہک انانیب صخش: ابب 

 اتبےن واال آدیم وموجد وہ

 حبص وہےن ےک دعب اذان دانی: ابب 

 حبص اصدق ےس ےلہپ اذان دےنی اک ایبن: ابب 

 ےک درایمن انتک افہلص وہان اچےیہ ؟اس ایبن ںیم ہک اذان اور ریبکت: ابب  

 ریبکت اک ااظتنر رکے( رھگ ںیم اھٹیب ) اذان نس رک وج صخش : ابب 

 امنز ڑپھ اتکس ےہ( لفن ) رہ اذان اور ریبکت ےک چیب ںیم وج وکیئ اچےہ : ابب 

 وج ہی ےہک ہک رفس ںیم اکی یہ صخش اذان دے: ابب 

 ارگ یئک اسمرف وہں وت امنز ےک ےیل اذان دںی اور ریبکت یھب ںیہک اور : ابب

 رعافت اور زمدہفل ںیم یھب ااسی یہ رکںی

 رھپاےئ اور ایک ( داںیئ ابںیئ ) ادرھ ادرھ ایک ؤمذن اذان ںیم اانپ ہنم : ابب

 اذان ےتہک وتق ادرھ ادرھ دھکی اتکس ےہ ؟

 ویں انہک اسیک ےہ ہک امنز ےن ںیمہ وھچڑ دای ؟: ابب 

 ھ ول اپ وکس اےس ڑپ( امجتع ےک اسھت ) اس ایبن ںیم ہک امنز اک وج ہصح : ابب

 اور وج ہن اپ وکس اےس دعب ںیم وپرا رک ول
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 امنز یک ریبکت ےک وتق بج ولگ اامم وک دںیھکی وت سک وتق ڑھکے : ابب

 وہں

 امنز ےک ےیل دلجی ہن اےھٹ ہکلب اانیمطن اور وکسن و وہستل ےک اسھت : ابب

 اےھٹ

 ایک دجسم ےس یسک رضورت یک وہج ےس اذان ای ااقتم ےک دعب یھب وکیئ : ابب

 صخش لکن اتکس ےہ ؟

 ارگ اامم دتقمویں ےس ےہک ہک مت ولگ ایس احتل ںیم رہھٹے روہ وت : ابب

 رپ رہھٹے اور اینپ احتل) بج کت وہ ولٹ رک آےئ اس اک ااظتنر رکںی 

 رںیہ 

 آدیم ویں ےہک ہک مہ ےن امنز ںیہن ڑپیھ وت اس رطح ےنہک ںیم وکیئ : ابب

 ابقتح ںیہن ےہ

 ارگ اامم وک ریبکت وہ ےنکچ ےک دعب وکیئ رضورت شیپ آےئ وت ایک رکے ؟: ابب 

 ریبکت وہ ےنکچ ےک دعب یسک ےس ابںیت رکان: ابب 

 امجتع ےس امنز ڑپانھ رفض ےہ: ابب 

 امنز ابامجتع یک تلیضف اک ایبن: ابب 

 ںیمرجف یک امنز ابامجتع ڑپےنھ یک تلیضف ےک ابرے : ابب 

 رہظ یک امنز ےک ےیل وسریے اجےن یک تلیضف اک ایبن: ابب 

 رہ رہ دقم رپ وثاب ےنلم اک ایبن( امجتع ےک ےیل : ) ابب 

 اشعء یک امنز ابامجتع یک تلیضف ےک ایبن ںیم: ابب 

 دو ای زایدہ آدیم وہں وت امجتع وہ یتکس ےہ: ابب 

 وج صخش دجسم ںیم امنز ےک ااظتنر ںیم ےھٹیب اس اک ایبن اور اسمدج یک : ابب

 تلیضف

 اک ایبن دجسم ںیم حبص اور اشم آےن اجےن یک تلیضف: ابب 

 بج امنز یک ریبکت وہےن ےگل وت رفض امنز ےک وسا اور وکیئ امنز ںیہن : ابب

 ڑپھ اتکس

 امیبر وک سک دح کت امجتع ںیم آان اچےیہ: ابب 

 ںیم امنز ڑپھ ےنیل یک ااجزت اک ایبنابرش اور یسک ذعر یک وہج ےس رھگ: ابب  

 دجسم ںیم آ اجںیئ وت ایک اامم ان ( ابرش ای اور یسک آتف ںیم ) وج ولگ : ابب

 ےک اسھت امنز ڑپھ ےل اور رباست ںیم ہعمج ےک دن ہبطخ ڑپےھ ای ںیہن ؟

 وہ اور امنز یک ریبکت وہ اجےئ وت ایک رکان اچےئہ ؟بج اھکان احرض : ابب 

 بج اامم وک امنز ےک ےیل البای اجےئ اور اس ےک اہھت ںیم اھکےن یک زیچ : ابب

 وہ وت وہ ایک رکے ؟

 وف اھت ہک اس آدیم ےک ابرے ںیم وج اےنپ رھگ ےک اکم اکج ںیم رصم: ابب

 ریبکت وہیئ اور امنز ےک ےیل لکن ڑھکا وہا

 وکیئ صخش رصف ہی التبےن ےک ےیل ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس امنز : ابب

 ویکں رک ڑپاھ رکےت ےھت اور آپ اک رطہقی ایک اھت امنز ڑپاھےئ وت اسیک ےہ ؟

 یلمع  رر رپ ) اامتم رکاےن اک بس ےس زایدہ دقحار وہ ےہ وج ملع اور : باب

 تلیضف واال وہ( یھب 

 وج صخش یسک ذعر یک وہج ےس فص وھچڑ رک اامم ےک ابزو ںیم ڑھکا وہ: ابب 

 اامم آ ایگ اب الہپ صخش  اکی صخش ےن اامتم رشوع رک دی رھپ الہپ: ابب (

ےھچیپ رسک ایگ ای ںیہن رساک ، رہباحل اس یک امنز ( دتقمویں ںیم ےنلم ےک ےیل 

 اجزئ وہ یگ

 اس ابرے ںیم ہک ارگ امجتع ےک بس ولگ رقآت ںیم ربارب وہں : ابب

 وت اامتم ڑبی رمع واال رکے

 ان یک ) اس ابرے ںیم ہک بج اامم یسک وقم ےک اہں ایگ اور اںیہن : ابب

 (وت ہی اجزئ وہ اگ ) امنز ڑپاھیئ ( رفامشئ رپ 

 اامم اس ےیل رقمر ایک اجات ےہ ہک ولگ اس یک ریپوی رکںی: ابب 

 بک دجسہ رکںی ؟اامم ےک ےھچیپ دتقمی : ابب 

 اامم ےس ےلہپ رس ااھٹےن واےل اک انگہ انتک ےہ ؟( روکع ای دجسہ ںیم : ) ابب 

 الغم یک اور آزاد ےئک وہےئ الغم یک اامتم اک ایبن: ابب 

 وک وپرا ہن رکے اور دتقمی وپرا رکںی ارگ اامم اینپ امنز: ابب 

 ابیغ اور ندیتع یک اامتم اک ایبن: ابب 

 بج رصف دو یہ امنزی وہں وت دتقمی اامم ےک داںیئ اج بن اس ےک : ابب

 ربارب ڑھکا وہ
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 صخش اامم ےک ابںیئ رطف ڑھکا وہ اور اامم اےس رھپ داںیئ ارگ وکیئ : ابب

 رطف رک ےل وت دوونں ںیم ےس یسک یک یھب امنز افدس ںیہن وہ یگ

 امنز رشوع رکےت وتق اامتم یک تین ہن وہ ، رھپ ھچک ولگ آ اجںیئ اور : ابب

 (وت ایک مکح ےہ ) وہ ان یک اامتم رکےن ےگل 

 ارگ اامم یبمل وسرۃ رشوع رک دے اور یسک وک اکم وہ وہ اےلیک امنز ڑپھ رک : ابب

 لچ دے وت ہی اسیک ےہ ؟

 اور روکع اور ( رصتخم وسرںیت ڑپےھ ) اامم وک اچےئہ ہک ایقم اکلہ رکے : ابب

 وجسد وپرے وپرے ادا رکے

 بج االیک امنز ڑپےھ وت ینتج اچےہ  رلی رک اتکس ےہ: ابب 

 اس ےک ابرے ںیم سج ےن اامم ےس امنز ےک  رلی وہ اجےن یک : ابب

 اکشتی یک

 (وجسد ایھچ رطح رکان ینعی روکع و ) امنز رصتخم اور وپری ڑپانھ : ابب 

 سج ےن ےچب ےک روےن یک آواز نس رک امنز وک رصتخم رک دای: ابب 

 اکی صخش امنز ڑپھ وک دورسے ولوگں یک اامتم رکے: ابب 

 اامم یک ریبکت انسےئ ابب اس ےس قلعتم وج دتقمویں وک: ابب 

 وت اسیک ) اکی صخش اامم یک ادتقاء رکے اور ولگ اس یک ادتقاء رکںی : ابب

 (ےہ ؟ 

 اس ابرے ںیم ہک ارگ اامم وک کش وہ اجےئ وت ایک دتقمویں یک ابت رپ : ابب

 لمع رک اتکس ےہ ؟

 (وت اسیک ےہ ؟ ) بج اامم امنز ںیم رو دے : ابب 

 ریبکت وہےت وتق اور ریبکت ےک دعب وفصں اک ربارب رکان: ابب 

 ںیفص ربارب رکےت وتق اامم اک ولوگں یک رطف ہنم رکان: ابب 

 (ےک وثاب ےک ایبن ) فص اول : ابب 

 فص ربارب رکان امنز اک وپرا رکان ےہ: ابب 

 اس ابرے ںیم ہک ںیفص وپری ہن رکےن واولں اک انگہ: ابب 

 ےس دنکاھ اور دقم ےس دقم الم رک ڑھکے وہان فص ںیم دنکےھ: ابب 

 ارگ وکیئ صخش اامم ےک ابںیئ رطف ڑھکا وہ اور اامم اےنپ ےھچیپ ےس اےس : ابب

 داںیئ رطف رک دے وت امنز وہ اجےئ یگ

 یتھک ےہاس ابرے ںیم ہک وعرت ایلیک اکی فص اک مکح ر: ابب 

 دجسم اور اامم یک داینہ اج بن اک ایبن: ابب 

 وت ) بج اامم اور دتقمویں ےک درایمن وکیئ دویار احلئ وہ ای رپدہ وہ : ابب

 (ھچک ابقتح ںیہن 

 رات یک امنز: ابب 

 ریبکت اک وابج وہان اور امنز اک رشوع رکان: ابب 

 

 اتکب اذان ےک اسملئ ےک ایبن ںیم

 دنکوھں ) ریبکت رحتہمی ںیم امنز رشوع رکےت یہ ربارب دوونں اہوھتں اک : ابب

 ااھٹان( ای اکونں کت 

 رعف دینی ریبکت رحتہمی ےک وتق ، روکع ںیم اجےت اور روکع ےس رس : ابب

 (تنس ےہ ) ااھٹےت وتق رکان 

 اہوھتں وک اہکں کت ااھٹان اچےئہ: ابب 

 ( اچر رتعک امنز ںیم : ) ابب 
ٰ
 ےس اےنھٹ ےک دعب رعف دینی رکان دعقہ اول

 امنز ںیم داایں اہھت ابںیئ رپ رانھک: ابب 

 امنز ںیم وشخع اک ایبن: ابب 

 اس ابرے ںیم ہک ریبکت رحتہمی ےک دعب ایک ڑپاھ اجےئ ؟: ابب 

 (وسرج نہگ ےک وتق امنز : ) ابب 

 امنز ںیم اامم یک رطف دانھکی: ابب 

 امنز ںیم آامسن یک رطف رظن ااھٹان اسیک ےہ ؟: ابب 

 اسیک ےہ ؟ امنز ںیم ادرھ ادرھ دانھکی: ابب 

 ارگ امنزی رپ وکیئ احدہث وہ ای امنزی وکیئ ربی زیچ دےھکی ای ہلبق یک دویار رپ : ابب

 (وت اافتلت ںیم وکیئ ابقتح ںیہن ) وھتک دےھکی 

 رہ احتل  اامم اور دتقمی ےک ےیل رقآت اک وابج وہان ، رضح اور رفس: ابب

 ںیم ، رسی اور رہجی بس امنزوں ںیم

 امنز رہظ ںیم رقآت اک ایبن: ابب 

 امنز رصع ںیم رقآت اک ایبن: ابب 

 امنز رغمب ںیم رقآت اک ایبن: ابب 
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 (اچےیہ ) امنز رغمب ںیم دنلب آواز ےس رقآن ڑپانھ : ابب 

 امنز اشعء ںیم دنلب آواز ےس رقآن ڑپانھ: ابب 

 امنز اشعء ںیم دجسہ یک وسرۃ ڑپانھ: ابب 

 ایبنامنز اشعء ںیم رقآت اک: ابب  

 اشعء یک یلہپ دو راعکت یبمل اور آرخی دو راعکت رصتخم رکین اچںیئہ: ابب 

 امنز رجف ںیم رقآن رشفی ڑپانھ: ابب 

 رجف یک امنز ںیم دنلب آواز ےس رقآن دیجم ڑپانھ: ابب 

 اکی رتعک ںیم دو وسرںیت اکی اسھت ڑپانھ: ابب 

 یلھچپ دو راعکت ںیم رصف وسرۃ افہحت ڑپانھ: ابب 

 سج ےن رہظ اور رصع ںیم آہتسہ ےس رقآت یک: ابب 

 ارگ اامم رسی امنز ںیم وکیئ آتی اکپر رک ڑپھ دے ہک دتقمی نس ںیل ، وت  :ابب

 وکیئ ابقتح ںیہن

 رلی وہین اچےئہ( ںیم رقآت ) یلہپ رتعک : ابب  

 اامم اک دنلب آواز ےس آنیم انہک( رہجی امنزوں ںیم : ) ابب 

 آنیم ےنہک یک تلیضف: ابب 

 دتقمی اک آنیم دنلب آواز ےس انہک: ابب 

 وت اس ےک ےیل ) بج فص کت ےنچنہپ ےس ےلہپ یہ یسک ےن روکع رک ایل : ابب

 (ایک مکح ےہ ؟ 

 روکع رکےن ےک وتق یھب ریبکت انہک: ابب 

 دجسے ےک وتق یھب وپرے  رر رپ ریبکت انہک: ابب 

 بج دجسہ رک ےک ڑھکا وہ وت ریبکت ےہک: ابب 

 ونٹھگں رپ رانھکاس ابرے ںیم ہک روکع ںیم اہھت : ابب 

 ارگ روکع ایھچ رطح اانیمطن ےس ہن رکے وت امنز ہن وہیگ: ابب 

 (رس اواچن اچین ہن رانھک ) روکع ںیم ھٹیپ وک ربارب رکان : ابب 

 اس رپ ادتعال و امطتین یک دح روکع وپری رطح رکےن یک اور: ابب 

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس اک اس صخش وک امنز دوابرہ ڑپےنھ اک مکح دانی : ابب

 سج ےن روکع وپری رطح ںیہن ایک اھت

 روکع ںیم داع اک ایبن: ابب 

 اامم اور دتقمی روکع ےس رس ااھٹےن رپ ایک ںیہک ؟: ابب 

 ڑپےنھ یک تلیضف« امهلل ربنا لك احلمد»: ابب 

 ۔ ۔ ۔: ابب 

 روکع ےس رس ااھٹےن ےک دعب اانیمطن ےس دیساھ ڑھکا وہان: ابب 

 دجسہ ےک ےیل اہلل اربک اتہک وہا ےکھج: ابب 

 دجسہ یک تلیضف اک ایبن: ابب 

 دجسے ںیم دوونں ابزو ےلھک اور ٹیپ راونں ےس اگل رےھک: ابب 

 ہ ںیم اپؤں یک اویلگنں وک ہلبق رخ رانھک اچےئہدجس: ابب 

 (وت اسیک انگہ ےہ ؟ ) بج دجسہ وپری رطح ہن رکے : ابب 

 است ڈہویں رپ دجسے رکان: ابب 

 دجسہ ںیم انک یھب زنیم ےس اگلان: ابب 

 دجسہ رکےت وہےئ ڑچیک ںیم یھب انک زنیم رپ اگلان: ابب 

 ڑپکوں ںیم رگہ اگلان اور ابدنانھ اسیک ےہ اور وج صخش ( امنز ںیم : ) ابب

رشاگمہ ےک لھک اجےن ےک وخف ےس ڑپکے وک مسج ےس ٹیپل ےل وت ایک مکح 

 ےہ ؟

 ابولں وک ہن ےٹیمس( دجسے ںیم ) اس ابرے ںیم ہک امنزی : ابب 

 اس ایبن ںیم ہک امنز ںیم ڑپکا ہن انٹیمس اچےیہ: ابب 

 دجسہ ںیم حیبست اور داع اک ایبن: ابب 

 دوونں دجسوں ےک چیب ںیم رہھٹان: ابب 

 اجونر یک ) اس ابرے ںیم ہک امنزی دجسہ ںیم اےنپ دوونں ابزوؤں وک : ابب

 زنیم رپ ہن اھچبےئ( رطح 

 یلہپ اور ) اطق رتعک اس صخش ےک ابرے ںیم وج صخش امنز یک : ابب

 ںیم وھتڑی دری ےھٹیب اور رھپ اھٹ اجےئ( رسیتی 

 اس ابرے ںیم ہک رتعک ےس اےتھٹ وتق زنیم اک سک رطح اہسرا ےل: ابب 

 بج دو رںیتعک ڑپھ رک اےھٹ وت ریبکت ےہک: ابب 

 دہشت ںیم ےنھٹیب اک ونسمن رطہقی: ابب 

 ( اچر رتعک ای نیت رتعک امنز ںیم ) اس صخش یک دلیل وج ےلہپ دہشت وک : ابب

 وابج ںیہن اجاتن 
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 ےلہپ دعقہ ںیم دہشت ڑپانھ: ابب 

 آرخی دعقہ ںیم دہشت ڑپانھ: ابب 

 السم ریھپےن ےس ےلہپ یک داعںیئ( دہشت ےک دعب : ) ابب 

 دہشت ےک دعب وج داع اایتخر یک اجیت ےہ اس اک ایبن اور ہی ایبن ہک اس داع : ابب

 اک ڑپانھ ھچک وابج ںیہن ےہ

 ارگ امنز ںیم اشیپین ای انک ےس یٹم گل اجےئ وت ہن وپےھچن بج کت امنز : ابب

 ےس افرغ ہن وہ

 السم ریھپےن اک ایبن: ابب 

 اس ابرے ںیم ہک اامم ےک السم ریھپےت یہ دتقمی وک یھب السم ریھپان : ابب

 اچےیہ

 اس ابرے ںیم ہک اامم وک السم رکےن یک رضورت ںیہن ، رصف امنز : ابب

 ےک دو السم اکیف ںیہ

 امنز ےک دعب ذرک ایہٰل رکان: ابب 

 ہنم رکے اامم بج السم ریھپ ےکچ وت ولوگں یک رطف: ابب 

 ڑپھ اتکس ےہ( لفن وریغہ ) السم ےک دعب اامم ایس ہگج رہھٹ رک : ابب 

 ارگ اامم ولوگں وک امنز ڑپاھ رک یسک اکم اک ایخل رکے اور رہھٹے ںیہن : ابب

 ہکلب ولوگں یک رگدںین الھپاتگن الچ اجےئ وت ایک ےہ

 امنز ڑپھ رک داںیئ ای ابںیئ دوونں رطف رھپ انھٹیب ای ولانٹ درتس ےہ: ابب 

 نسہل ، ایپز اور دنگےن ےک قلعتم وج رواایت آیئ ںیہ ان اک ایبن: ابب 

 وچبں ےک ووض رکےن اک ایبن: ابب 

 ادنریھے ںیم دجسموں ںیم ( حبص ےک وتق ) وعروتں اک رات ںیم اور : ابب

 اجان

 ولوگں اک امنز ےک دعب اامم ےک اےنھٹ اک ااظتنر رکان: ابب 

 انھوعروتں اک رمدوں ےک ےھچیپ امنز ڑپ: ابب 

 حبص یک امنز ڑپھ رک وعروتں اک دلجی ےس الچ اجان اور دجسم ںیم مک رہھٹان: ابب 

 وعرت دجسم اجےن ےک ےیل اےنپ اخودن ےس ااجزت ےل: ابب 

 ڑپانھوعروتں اک رمدوں ےک ےھچیپ امنز : ابب 

 

 اتکب ہعمج ےک ایبن ںیم

 ہعمج یک امنز رفض ےہ: ابب 

 ہعمج ےک دن اہنےن یک تلیضف اور اس ابرے ںیم وچبں اور وعروتں رپ : ابب

 ہعمج یک امنز ےک ےیل آان رفض ےہ ای ںیہن ؟

 ہعمج ےک دن امنز ےک ےیل وخوبش اگلان: ابب 

 ہعمج یک امنز وک اجےن یک تلیضف: ابب 

 ۔ ۔ ۔: ابب 

 لہعمج یک امنز ےک ےیل ابولں ںیم لیت اک اامعتس: ابب 

 ہعمج ےک دن دمعہ ےس دمعہ ڑپکے ےنہپ وج اس وک لم ےکس: ابب 

 ہعمج ےک دن وسماک رکان: ابب 

 وج صخش دورسے یک وسماک اامعتسل رکے: ابب 

 ےک دن امنز رجف ںیم وکن یس وسرۃ ڑپیھ اجےئ ہعمج: ابب 

 اگؤں اور رہش دوونں ہگج ہعمج درتس ےہ: ابب 

 وج ولگ ہعمج یک امنز ےک ےیل ہن آںیئ ےسیج وعرںیت ےچب ، اسمرف اور : ابب

 ذعمور وریغہ ان رپ لسغ وابج ںیہن ےہ

 ۔ ۔ ۔: ابب 

 ارگ ابرش وہ ریہ وہ وت ہعمج ںیم احرض وہان وابج ںیہن: ابب 

 ہعمج ےک ےیل ینتک دور واولں وک آان اچےیہ اور نک ولوگں رپ ہعمج وابج : ابب

 ےہ ؟

 ہعمج اک وتق وسرج ڈےنلھ ےس رشوع وہات ےہ: ابب 

 ہعمج بج تخس رگیم ںیم آن ڑپے: ابب 

 ہعمج یک امنز ےک ےیل ےنلچ اک ایبن: ابب 

 وہں ان ےک چیب ںیم ہن دالخ وہ ہعمج ےک دن اہجں دو آدیم ےھٹیب وہےئ: ابب 

 ہعمج ےک دن یسک املسمن اھبیئ وک اس یک ہگج ےس ااھٹ رک وخد واہں ہن ےھٹیب: ابب 

 ہعمج ےک دن اذان اک ایبن: ابب 

 ر رکانہعمج ےک ےیل اکی ؤمذن رقم: ابب 

 اامم ربنم رپ ےھٹیب ےھٹیب اذان نس رک اس اک وجاب دے: ابب 

 ہعمج یک اذان متخ وہےن کت اامم ربنم رپ اھٹیب رےہ: ابب 
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 ہعمج یک اذان ہبطخ ےک وتق دانی: ابب 

 ہبطخ ربنم رپ ڑپانھ: ابب 

 ہبطخ ڑھکے وہ رک ڑپانھ: ابب 

 اامم بج ہبطخ دے وت ولگ اامم یک رطف رخ رکںی: ابب 

 دعب اامدعب انہکہبطخ ںیم اہلل یک دمح و انث ےک : ابب 

 ہعمج ےک دن دوونں وبطخں ےک چیب ںیم انھٹیب: ابب 

 ہعمج ےک روز ہبطخ اکن اگل رک اننس: ابب 

 اامم ہبطخ یک احتل ںیم یسک صخش وک وج آےئ دو رتعک ۃیحت ادجسمل: ابب 

 ڑپےنھ اک مکح دے اتکس ےہ

 بج اامم ہبطخ دے راہ وہ اور وکیئ دجسم ںیم آےئ وت یکلہ یس دو رتعک : ابب

 امنز ڑپھ ےل

 ہبطخ ںیم دوونں اہھت ااھٹ رک داع امانگن: ابب 

 ہبطخ ںیم ابرش ےک ےیل داع رکان ہعمج ےک: ابب 

 ہعمج ےک دن ہبطخ ےک وتق پچ رانہ: ابب 

 ہعمج ےک دن وہ ڑھگی سج ںیم داع وبقل وہیت ےہ: ابب 

 ےل اجںیئ وت اامم اور ابیق ارگ ہعمج یک امنز ںیم ھچک ولگ اامم وک وھچڑ رک: ابب  

 امنزویں یک امنز حیحص وہ اجےئ یگ

 ہعمج ےک دعب اور اس ےس ےلہپ تنس ڑپانھ: ابب 

 ہی رفامان ہک بج ہعمج یک امنز متخ وہ ( وسرۃ اہعمجل ںیم ) اہلل زعولج اک : ابب

 اکج ےک ےیل زنیم ںیم لیھپ اجؤ اور اجےئ وت اےنپ اکم

 ہعمج یک امنز ےک دعب وسان: ابب 
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 صحيح خباری

 
 كتاب بدء الوىح
 اتکب ویح ےک ایبن ںیم

 

بُو َعبِْد اهللَِ ُُمََمُد ْبُن 
َ
 :إِْسَماِعيَل بِْن إِبَْراِهيَم بِْن الُْمِغرَيِة ابْلَُخاِرُي رَِِحَُه اهللَُ َتَعاََل آِمنَي قَاَل الَّشيُْخ اْْلَِماُم احْلَافُِظ أ

 :اخیشل اامم احظف اوبدبعاہلل دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ نب ریغمہ اخبری رہمح اہلل ےن رفامای 

 َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ بَاُب َكيَْف ََكَن بَْدُء الَْوْْحِ إََِل رَُسوِل اهللَِ  -1

 روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس رپ ویح یک ادتباء ےسیک وہیئ: ابب

وَْحيْنَا إََِل نُوٍح َواّنَلِبينَِي ِمْن َبْعِدهِ          :َوقَْوُل اهللَِ َجَل ِذْكُرهُ 
َ
وَْحيْنَا إََِلَْك َكَما أ

َ
     :    إِنَا أ

اور ان ےک دعب  (ہیلع االسلم) آپ یک رطف ویح اک زنول ایس رطح ایک ےہ سج رطح ونح ( یلص اہلل ہیلع وملس اے دمحم) مہ ےن البہبش  امن ہکاور اہلل زعولج اک ہی رف

  آےن واےل امتم ویبنں یک رطف ایک اھت۔

 

 

 

 1 :دحثی ربمن

نَْصاِرُي  َحَدَثنَا     :، قَاَل  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :، قَاَل  احْلَُميِْدُي َعبُْد اهللَِ ْبُن الُّزَبرْيِ  َحَدَثنَا
َ
ِن      :، قَاَل  ََيََْي ْبُن َسِعيٍد اْْل ْخرَبَ

َ
 أ

نَُه َسِمعَ  ُُمََمُد ْبُن إِبَْراِهيَم اّتَليِِْمُ 
َ
اهللَُ َعنُْه لََعَ  رَِضَ  ُعَمَر ْبَن اْْلََّطاِب  َسِمْعُت      :، َيُقوُل  َعلَْقَمَة ْبَن َوَقاٍص اللَيِِْثَ  ، أ

 ، ْعَماُل بِاّنلَِياِت، "     :َيُقوُل       َسِمْعُت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،      :قَاَل       الِْمنرَْبِ
َ
َفَمْن       َوإَِّنَما ِللُُكِ اْمرٍِئ َما نََوى،       إَِّنَما اْْل

ٍة َينِْكُحَها، ََكنَْت ِهْجَرتُُه إََِل ُدّنْ 
َ
ْو إََِل اْمَرأ

َ
 ".فَِهْجَرتُُه إََِل َما َهاَجَر إََِلْهِ       يَا يُِصيبَُها أ
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دحثی ایبن یک، اوہنں ےن اہک ہک مہ وک دیمحی ےن ہی دحثی ایبن یک، اوہنں ےن اہک ہک مہ وک ایفسن ےن ہی دحثی ایبن یک، وہ ےتہک ںیہ مہ وک ٰییحی نب دیعس ااصنری ےن ہی 

 ربنم روسل یلص اہلل ہی دحثی دمحم نب اربامیہ یمیت ےس احلص وہیئ۔ اوہنں ےن اس دحثی وک ہمقلع نب واقص یثیل ےس انس، ان اک ایبن ےہ ہک ںیم ےن دجسم وبنی ںیم ےھجم

رفام رےہ ےھت ہک  یلص اہلل ہیلع وملس آپ وملس ےس انس ہیلع وملس رپ رمع نب اطخب ر ی اہلل ہنع یک زابن ےس انس، وہ رفام رےہ ےھت ہک ںیم ےن انجب روسل اہلل یلص اہلل ہیلع

دوتل داین احلص رکےن ےک ےیل وہ  (رتک ونط) امتم اامعل اک دارودمار تین رپ ےہ اور رہ لمع اک ہجیتن رہ ااسنن وک اس یک تین ےک اطمقب یہ ےلم اگ۔ سپ سج یک رجہت

 ےک ےیل وہ یگ نج ےک احلص رکےن یک تین ےس اس ےن رجہت یک ےہ۔ ای یسک وعرت ےس اشدی یک رغض وہ۔ سپ اس یک رجہت ان یہ زیچوں

 

 

 

 : (بَاب  ) 
 (تیفیک ویح : ) ابب

 2 :دحثی ربمن

نَا     :، قَاَل  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بِيهِ  ، َعنْ  ِهَّشاِم بِْن ُعْرَوةَ  ، َعنْ  َمالِك   أ

َ
ِم  ََعئَِّشةَ  ، َعنْ  أ

ُ
الُْمْؤِمِننَي رَِضَ اهللَُ أ

ل رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       َعنَْها، 
َ
َن احْلَارَِث ْبَن ِهَّشاٍم رَِضَ اهللَُ َعنُْه َسأ

َ
ِتيَك       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :َفَقاَل       أ

ْ
َكيَْف يَأ

تِيِِن ِمثَْل َصلَْصلَِة اجْلََرِس، "     : اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ الَْوْْحُ ؟ َفَقاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل 
ْ
ْحيَانًا يَأ

َ
َشُدُه َعيََلَ َفيُْفَصُم َعِِن،       أ

َ
وَُهَو أ

ِِع مَ       َوقَْد َوَعيُْت َعنُْه َما قَاَل،       
َ
ْحيَانًا َيتََمَثُل ِِل الَْملَُك رَُجاًل َفيلََُكُِمِِن فَأ

َ
َولََقْد      :قَالَْت ََعئَِّشُة رَِضَ اهللَُ َعنَْها      ، "ا َيُقوُل َوأ

ُل َعلَيِْه الَْوْْحُ ِِف اَْلَْوِم الَّشِديِد الرَْبِْد َفيَْفِصُم َعنُْه،  ْيتُُه َيْْنِ
َ
 .َوإَِن َجِبينَُه ََلَتََفَصُد َعَرقًا      َرأ

و نین اع ہش دصہقی مہ وک دبعاہلل نب ویفس ےن دحثی ایبن یک، ان وک

 

و
م
ل

 ام ک ےن ماشم نب رعوہ یک رواتی ےس ربخ دی، اوہنں ےن اےنپ وا د ےس  لق یک، اوہنں ےن ام ا

وہیت آپ رپ ویح ےسیک انزل ! ےس وسال ایک اھت ہک ای روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اکی صخش احرث نب ماشم انیم ےن یبن رکمی ر ی اہلل اہنع ےس  لق یک آپ ےن رفامای ہک

ےن رفامای ہک ویح انزل وہےت وتق یھبک ھجم وک یٹنھگ یک یس آواز وسحمس وہیت ےہ اور ویح یک ہی تیفیک ھجم رپ تہب اشق ذگریت ےہ۔ بج ہی  یلص اہلل ہیلع وملس ےہ؟ آپ

ااسی وہات ےہ ہک رفہتش لکشب ااسنن ریمے اپس آات ےہ  ےک ذرہعی انزل دشہ ویح وفحمظ وہ اجیت ےہ اور یسک وتق (رفےتش) تیفیک متخ وہیت ےہ وت ریمے دل و دامغ رپ اس

وک  یلص اہلل ہیلع وملس  یبن رکمیاور ھجم ےس الکم رکات ےہ۔ سپ ںیم اس اک اہک وہا اید رھک اتیل وہں۔ اع ہش ر ی اہلل اہنع اک ایبن ےہ ہک ںیم ےن تخس ڑکاےک یک رسدی ںیم

 یک اشیپین ےنیسپ ےس رشاوبر یھت۔ اہلل ہیلع وملس آپ یلصیئ اور بج اس اک ہلسلس وموقف وہا وت رپ ویح انزل وہ یلص اہلل ہیلع وملس داھکی ےہ ہک آپ
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 : (بَاب  ) 
 (ویح یک ادتباء : ) ابب

 3 :دحثی ربمن

ِم  ََعئَِّشةَ  ، َعنْ  ُعْرَوَة بِْن الُّزَبرْيِ  ، َعنْ  ابِْن ِشَهاٍب  ، َعِن  ُعَقيٍْل  ، َعنْ  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :، قَاَل  ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ  َحَدَثنَا
ُ
أ

َّنَها،       الُْمْؤِمِننَي، 
َ
َوُل َما بُِدَئ بِِه رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِمَن الَْوْْحِ الُرْؤَيا الَصاحِلَُة ِِف اّنَلْومِ "     :قَالَْت       أ

َ
فَََكَن ََل       ، أ

َفيَتََحَنُث ِفيِه وَُهَو اّتَلَعُبُد اللَيَاِِلَ       ُثَم ُحبَِب إََِلِْه اْْلاََلُء َوََكَن ََيْلُو بَِغاِر ِحَراٍء،       َيا إََِل َجاَءْت ِمثَْل فَلَِق الُصبِْح، يََرى ُرؤْ 
لَِك،  وَُد ِِلَ ْهِلِه َوَيََتَ

َ
َع إََِل أ ْن َيْْنِ

َ
وَُد لِِمثِْلَها َحََّت َجاَءُه احْلَُق وَُهَو ِِف ََغِر       َذَواِت الَْعَدِد َقبَْل أ ُثَم يَرِْجُع إََِل َخِدجيََة َفيَََتَ

،      :َفَقاَل       فََجاَءُه الَْملَُك،       ِحَراٍء، 
ْ
نَا بَِقارٍِئ،      :قَاَل       اقَْرأ

َ
َخَذِِن َفَغَّطِِن َحََّت بَلَ      :قَاَل       َما أ

َ
رَْسلَِِن،       َغ ِمِِن اجْلَْهَد، فَأ

َ
     :َفَقاَل       ُثَم أ

 ،
ْ
نَا بَِقارٍِئ،      :قُلُْت       اقَْرأ

َ
َخَذِِن َفَغَّطِِن اّثلَاِّنيََة َحََّت بَلََغ ِمِِن اجْلَْهَد،       َما أ

َ
رَْسلَِِن،       فَأ

َ
،      :َفَقاَل       ُثَم أ

ْ
نَا بَِقارٍِئ، َفُقلُْت مَ       اقَْرأ

َ
ا أ

َخَذِِن َفَغَّطِِن اّثلَاّثِلََة،       
َ
رَْسلَِِن َفَقاَل       فَأ

َ
ي َخلََق "     :ُثَم أ  بِاْسِم َرِبَك اَِلِ

ْ
 َوَرُبَك       2     َخلََق اِْلنَْساَن ِمْن َعلٍَق       1     اقَْرأ

ْ
اقَْرأ

ْكَرُم 
َ
فََدَخَل لََعَ َخِدجَيَة بِنِْت       فَرََجَع بَِها رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَرُْجُف فَُؤاُدُه،       ، 3-1سورة العلق آية "     3     اْل

ْخرَبََها اْْلرََبَ       َفَقاَل ِْلَِدجيََة،       ، فََّزَملُوُه َحََّت َذَهَب َعنُْه الَرْوعُ       َزِملُوِن َزِملُوِن،      :َفَقاَل       ُخَويِِْلٍ رَِضَ اهللَُ َعنَْها، 
َ
لََقْد      :َوأ

بًَدا،      :َفَقالَْت َخِدجيَةُ       َخِّشيُت لََعَ َّنْفِِس، 
َ
،       إِنََك ّتَلَِصُل الرَِحَم،       ّلََكَ َواهللَِ َما َُيِّْزيَك اهللَُ أ َوتَْكِسُب       َوََتِْمُل اللَُْكَ

َسِد بِْن َعبِْد       َوتُِعنُي لََعَ نََوائِِب احْلَِق،       َوَتْقِري الَّضيَْف،       ْعُدوَم، الْمَ 
َ
تَْت بِِه َوَرقََة ْبَن نَْوفَِل بِْن أ

َ
فَاّْنَّطلََقْت بِِه َخِدجَيُة َحََّت أ

 َتَنرَصَ ِِف اجْلَاهِ       الُْعَّزى اْبَن َعِم َخِدجيََة، 
ً
،       ِلَيِة، َوََكَن اْمَرأ اِِنَ اِّنَيِة       َوََكَن يَْكتُُب الِْكتَاَب الِْعرْبَ يِل بِالِْعرْبَ ْْنِ َفيَْكتُُب ِمَن اْْلِ

ْن يَْكتَُب، 
َ
،       َما َشاَء اهللَُ أ ِخيَك، اْسمَ       يَا اْبَن َعِم،      :َفَقالَْت ََلُ َخِدجيَةُ       َوََكَن َشيًْخا َكِبرًيا قَْد َعِِمَ

َ
َفَقاَل ََلُ       ْع ِمَن ابِْن أ

ِِخ،      :َوَرقَةُ 
َ
ى،       َماَذا تََرى،       يَا اْبَن أ

َ
ْخرَبَُه رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َخرَبَ َما َرأ

َ
ي      :َفَقاَل ََلُ َوَرقَةُ       فَأ َهَذا اّنَلاُموُس اَِلِ

ُكوُن َحًيا إِْذ َُيْرُِجَك قَْوُمَك،       يَا ََلْتَِِن ِفيَها َجَذًَع،       لََعَ ُموََس َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، نََّزَل اهللَُ 
َ
َفَقاَل رَُسوُل اهللَِ       ََلْتَِِن أ

َوخُمِْريِِجَ ُهْم،      :َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
ِت رَُجل  َقُّط بِِمثِْل َما ِجئَْت بِِه إََِل ُعوِدَي،        َّنَعْم،     :قَاَل       أ

ْ
َوإِْن يُْدِرْكِِن يَْوُمَك       لَْم يَأ

ا ُمَؤَزًرا،  نرُْصَْك نرَْصً
َ
ْن تُُوِِّفَ َوَفََتَ الَْوْْحُ       أ

َ
 ".ُثَم لَْم يَنَّْشْب َوَرقَُة أ
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ںیہ ہک اس دحثی یک مہ وک ثیل ےن ربخ دی، ثیل لیقع ےس رواتی رکےت ںیہ۔ لیقع انب اہشب ےس، وہ رعوہ نب زریب  مہ وک ٰییحی نب ریکب ےن ہی دحثی ایبن یک، وہ ےتہک

و نین اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس  لق رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن التبای ہک

 

و
م
ل

رشوع رپ ویح اک ادتبایئ دور اےھچ ےچس اپزیکہ وخاوبں ےس  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےس، وہ ام ا

اہنتیئ دنسپ وہ ےئگ  یلص اہلل ہیلع وملس وخاب ںیم وج ھچک دےتھکی وہ حبص یک روینش یک رطح حیحص اور اچس اثتب وہات۔ رھپ نم اج بن دقرت آپ یلص اہلل ہیلع وملس وہا۔ آپ

 ابعدت اور اید ایہٰل و ذرک و یم  ںیم وغشمل رےتہ۔ بج کت رھگ ےن اغر رحا ںیم ک صت ینیشن اایتخر رفامیئ اور یئک یئک دن اور رات واہں لسلسم یلص اہلل ہیلع وملس اور آپ

ھچک وتہش رمہاہ ےل رک رھپ واہں اج آےن وک دل ہن اچاتہ وتہش رمہاہ ےیل وہےئ واہں رےتہ۔ وتہش متخ وہےن رپ یہ اہیلہ رتحمہم دخہجی ر ی اہلل اہنع ےک اپس رشتفی الےت اور 

اغر رحا یہ ںیم ایقم ذپری ےھت ہک  یلص اہلل ہیلع وملس رپ قح فشکنم وہ ایگ اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس راہ اہیں کت ہک آپ رک ک صت زگںی وہ اجےت، یہی رطہقی اجری

ہک ںیم ڑپانھ  رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہک یلص اہلل ہیلع وملس ڑپوھ آپ! ےک اپس احرض وہےئ اور ےنہک ےگل ہک اے دمحم یلص اہلل ہیلع وملس ااچکن ربجالیئ ہیلع االسلم آپ

رفامےت ںیہ ہک رفےتش ےن ےھجم ڑکپ رک اےنت زور ےس اچنیھب ہک ریمی اطتق وجاب دے یئگ، رھپ ےھجم وھچڑ رک اہک ہک ڑپوھ، ںیم ےن رھپ ویہ  یلص اہلل ہیلع وملس ںیہن اجاتن، آپ

ںیم ےن اہک ہک ںیم ڑپاھ ! وک تخس فیلکت وسحمس وہیئ، رھپ اس ےن اہک ہک ڑپھ وجاب دای ہک ںیم ڑپاھ وہا ںیہن وہں۔ اس رفےتش ےن ھجم وک اہنتی یہ زور ےس اچنیھب ہک ھجم

ےک انم یک دمد ےس سج ےن دیپا ایک اور  وہا ںیہن وہں۔ رفےتش ےن رسیتی ابر ھجم وک ڑکپا اور رسیتی رمہبت رھپ ھجم وک اچنیھب رھپ ےھجم وھچڑ دای اور ےنہک اگل ہک ڑپوھ اےنپ رب

ربجالیئ ہیلع االسلم ےس نس رک اس احل  یلص اہلل ہیلع وملس  انبای، ڑپوھ اور آپ اک رب تہب یہ برہاباینں رکےن واال ےہ۔ سپ یہی آںیتی آپااسنن وک وخن یک یکٹھپ ےس

فی الےئ اور رفامای ہک ےھجم دخہجی ےک اہں رشت یلص اہلل ہیلع وملس اک دل اس اونےھک واہعق ےس اکپن راہ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم اغر رحا ےس واسپ وہےئ ہک آپ

اینپ زوہج  وملس ےنیلص اہلل ہیلع  اک ڈر اجات راہ۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس وک لبمک اڑاھ دای۔ بج آپ یلص اہلل ہیلع وملس لبمک اڑاھ دو، ےھجم لبمک اڑاھ دو۔ ولوگں ےن آپ

یک اہیلہ رتحمہم دخہجی ر ی  یلص اہلل ہیلع وملس  ےگل ہک ھجم وک اب اینپ اجن اک وخف وہ ایگ ےہ۔ آپرتحمہم دخہجی ر ی اہلل اہنع وک لیصفت ےک اسھت ہی واہعق انسای اور رفامےن

آپ وک اہلل یھبک روسا ںیہن رکے اگ، آپ وت االخق افہلض ےک ! یک ڈاھرس دنباھیئ اور اہک ہک آپ اک ایخل حیحص ںیہن ےہ۔ اہلل یک مسق یلص اہلل ہیلع وملس اہلل اہنع ےن آپ

ور لکشم وتق ںیم آپ ، آپ وت پ ہب رپور ںیہ، ےب  ںوں اک وبا  اےنپ رس رپ رھک ہ ےت ںیہ،  ںوسلں ےک ےیل آپ ےتاےت ںیہ، امہمن ونازی ںیم آپ ےب لال ںیہ اام ک ںیہ

یلص اہلل  ےیل دخہجی ر ی اہلل اہنع آپ ارم قح اک اسھت دےتی ںیہ۔ اےسی اواصف ہنسح واال ااسنن ویں ےب وتق ذتل و وخاری یک ومت ںیہن اپ اتکس۔ رھپ زمدی یلست ےک

ےک اکبت ےھت، انچہچن  وک ورہق نب ونلف ےک اپس ےل ںیئگ، وج ان ےک اچچ زاد اھبیئ ےھت اور زامہن اجتیلہ ںیم رصناین ذمبہ اایتخر رک ےکچ ےھت اور ربعاین زابن ہیلع وملس

الیجن رسایین زابن ںیم انزل وہیئ یھت رھپ اس اک رتہمج ربعاین زابن ںیم وہا۔ ورہق ایس وک ےتھکل ) الیجن وک یھب بسح اشنمےئ دخاودنی ربعاین زابن ںیم اھکل رکےت ےھت۔

ےک احالت ایبن  یلص اہلل ہیلع وملس وہ تہب وبڑےھ وہ ےئگ ےھت اہیں کت ہک ان یک انیبیئ یھب رتصخ وہ یکچ یھت۔ دخہجی ر ی اہلل اہنع ےن ان ےک اسےنم آپ (ےھت

یک زابین ذرا ان یک تیفیک نس ےئیجیل وہ وبےل ہک ےجیتھب آپ ےن وج ھچک داھکی ےہ، اس یک لیصفت انسؤ۔  ( یلص اہلل ہیلع وملس دمحم) اےنپ ےجیتھب! اچچ زاد اھبیئےیک اور اہک ہک اے 

ےہ ےسج اہلل ےن  (زعمز راز دان رفہتش) وت ویہ انومسےن از اول ات آرخ وپرا واہعق انسای، ےسج نس رک ورہق ےب اایتخر وہ رک وبل اےھٹ ہک ہی یلص اہلل ہیلع وملس انچہچن آپ

 بج ہک آپ یک وقم ومٰیس ہیلع االسلم رپ ویح دے رک اجیھب اھت۔ اکش، ںیم آپ ےک اس دہع وبنت ےک رشوع وہےن رپ وجان رمع وہات۔ اکش ںیم اس وتق کت زدنہ راتہ
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احالہکن ںیم وت ان ںیم اصدق و انیم و ) نس رک بجعت ےس وپاھچ ہک ایک وہ ولگ ھجم وک اکنل دںی ےگ؟ ہی وملس ےنیلص اہلل ہیلع  آپ وک اس رہش ےس اکنل دے یگ۔ روسل اہلل

وہ زامہن لم  ورہق وبال اہں ہی بس ھچک چس ےہ۔ رگم وج صخش یھب آپ یک رطح ارم قح ےل رک آای ولگ اس ےک دنمش یہ وہ ےئگ ںیہ۔ ارگ ےھجم آپ یک وبنت اک (وبقمل وہں

 یک وپری وپری دمد رکوں اگ۔ رگم ورہق ھچک دونں ےک دعب ااقتنل رک ےئگ۔ رھپ ھچک رعہص کت ویح یک آدم وموقف ریہ۔اجےئ وت ںیم آپ 

 

 

 

 4 :دحثی ربمن

ِن :  اْبُن ِشَهاٍب  قَاَل  ْخرَبَ
َ
بُو َسلََمَة ْبُن َعبِْد الرَِْحَِن  َوأ

َ
نَ  أ

َ
نَْصاِرَي  ، أ

َ
ِة ، قَاَل  َجابَِر ْبَن َعبِْد اهللَِ اْْل وَُهَو َُيَِدُث َعْن َفَْتَ

 ، ْمِِش إِْذ َسِمْعُت َصْوتًا ِمَن الَسَماِء فََرَفْعُت برََصِي،      :َفَقاَل ِِف َحِديِثهِ       الَْوْْحِ
َ
نَا أ

َ
َراٍء       بَيْنَا أ ي َجاَءِِن ِِبِ فَإَِذا الَْملَُك اَِلِ

رْ 
َ
نَّْزَل اهللَُ َتَعاََل       َزِملُوِن،      :َفُقلُْت       فَرُِعبُْت ِمنُْه فَرََجْعُت،       ِض، َجالِس  لََعَ ُكريِِْسٍ َبنْيَ الَسَماِء َواْْل

َ
ُيَها الُْمَدثُِر "     :فَأ

َ
      1     يَأ

نِْذْر 
َ
بُو َصاِلٍح  ، بُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف عَ  تَاَبَعهُ       فََحِِمَ الَْوْْحُ َوَتتَاَبَع،       ، 2-1سورة املدثر آية "     2     ُقْم فَأ

َ
ِهاَلُل ْبُن  ، َوتَاَبَعهُ  َوأ

 .بََواِدُرهُ  َوَمْعَمر   ، يُونُُس  ، َوقَاَل  الُّزْهِرِي  ، َعِن  رََدادٍ 
ےن ویح ےک رک اجےن  یلص اہلل ہیلع وملس آپ انب اہشب ےتہک ںیہ ھجم وک اوبہملس نب دبعارلنٰمح ےن اجرب نب دبعاہلل ااصنری ر ی اہلل امہنع ےس ہی رواتی  لق یک ہک

 رس آامسن یک رطف ااھٹای ایک ےک زامےن ےک احالت ایبن رفامےت وہےئ اہک ہک اکی روز ںیم الچ اج راہ اھت ہک ااچکن ںیم ےن آامسن یک رطف اکی آواز ینس اور ںیم ےن اانپ

و زنیم ےک چیب ںیم اکی رکیس رپ اھٹیب وہا ےہ۔ ںیم اس ےس ڈر ایگ اور رھگ آےن رپ ںیم ےن رھپ لبمک  داتھکی وہں ہک ویہ رفہتش وج ریمے اپس اغر رحا ںیم آای اھت وہ آامسن

اھٹ ڑھکا وہ اور ولوگں وک ذعاب ایہٰل ےس ڈرا اور ! اوڑےنھ یک وخاشہ رہرہ یک۔ اس وتق اہلل اپک یک رطف ےس ہی آایت انزل وہںیئ۔ اے احلف اوڑھ رک ےنٹیل واےل

 ےک ایبن رک اور اےنپ ڑپکوں وک اپک اصف رھک اور دنگیگ ےس دور رہ۔ اس ےک دعب ویح زیتی ےک اسھت ےپ در ےپ آےن  یگ۔ اس دحثی وک ٰییحی نب ریکباےنپ رب یک ڑبایئ 

ےہ۔ ویسن اور رمعم ےن اینپ  العوہ ثیل نب دعس ےس دبعاہلل نب ویفس اور اوباصحل ےن یھب رواتی ایک ےہ۔ اور لیقع ےک العوہ زرہی ےس الہل نب رواد ےن یھب رواتی ایک

  لق ایک ےہ۔ «بوادره» یک ہگج «فواده» رواتی ںیم ظفل

 

 

 

 : (بَاب  ) 
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 (ویح یک العامت ، ویح اک وفحمظ رکان : ) ابب

 5 :دحثی ربمن

بُو َعَوانَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا
َ
ِِب ََعئَِّشةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
َسِعيُد ْبُن  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس ْبُن أ

َصىَل  ََكَن رَُسوُل اهللَِ      :قَاَل       ، 11َل َُتَِرْك بِِه لَِسانََك ّتِلَْعَجَل بِِه سورة القيامة آية "     :ِِف قَْوَِلِ َتَعاََل       ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ، ُجبرَْيٍ 
يِل ِشَدًة،  َحِرُكُهَما لَُكْم َكَما ََكَن      :َفَقاَل اْبُن َعَباٍس       َوََكَن ِمَما َُيَِرُك َشَفتَيِْه،       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُيَعاِلُج ِمَن اّتَلْْنِ

ُ
نَا أ

َ
فَأ

يُْت اْبَن َعَباٍس َُيَِرُكُهَما،      :َوقَاَل َسِعيد        ، رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َُيَِرُكُهَما
َ
َحِرُكُهَما َكَما َرأ

ُ
نَا أ

َ
فََحَرَك َشَفتَيِْه،       أ

نَّْزَل اهللَُ َتَعاََل       
َ
     :قَاَل       ، 11-11سورة القيامة آية       11     ُه إَِن َعلَيْنَا ََجَْعُه َوقُرَْءانَ       11     َل َُتَِرْك بِِه لَِسانََك ّتِلَْعَجَل بِِه      :فَأ

ُه، 
َ
نَاُه فَاتَِبْع قُرَْءانَُه سورة القيامة آية       ََجُْعُه ََلُ ِِف َصْدرَِك َوَتْقَرأ

ْ
نِْصْت ُثَم إَِن َعلَيْنَا َبيَانَُه      :قَاَل       ، 11فَإَِذا قََرأ

َ
فَاْستَِمْع ََلُ َوأ

ُه،       ، 11ة آية سورة القيام
َ
ْن َتْقَرأ

َ
يُل اْستََمَع،       ُثَم إَِن َعلَيْنَا أ تَاُه ِجرْبِ

َ
فَََكَن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َبْعَد َذلَِك إَِذا أ

ُه اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم       
َ
يُل قََرأ هُ فَإَِذا اّْنَّطلََق ِجرْبِ

َ
 ".َكَما قََرأ

اوہنں ےن انب ابعس ر ی  ومٰیس نب اامسلیع ےن مہ ےس دحثی ایبن یک، ان وک اوبوعاہن ےن ربخ دی، ان ےس ومٰیس انب ایب اع ہش ےن ایبن یک، ان ےس دیعس نب ریبج ےن

زنول رقآن ےک وتق تہب یتخس وسحمس  اہلل ہیلع وملس اہلل یلصاخل یک ریسفت ےک ہلسلس ںیم انس ہک روسل  « َل َترك به لسانك ّتلعجل به» اہلل امہنع ےس الکم ایہٰل

ںیم ےس اکی ہی یھت ہک اید رکےن ےک ےیل آپ اےنپ وہوٹنں وک الہےت ےھت۔ انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن اہک ںیم اےنپ وہٹن  (العوتمں) رفامای رکےت ےھت اور اس یک

اےنپ ح آپ الہےت ےھت۔ دیعس ےتہک ںیہ ںیم یھب اےنپ وہٹن الہات وہں سج رطح انب ابعس ر ی اہلل امہنع وک ںیم ےن الہےت داھکی۔ رھپ اوہنں ےن الہات وہں سج رط

اک عمج رک دانی اور ڑپاھ دانی  رقآن وک دلج دلج اید رکےن ےک ےیل اینپ زابن ہن الہؤ۔ اس! رھپ ہی آتی ارتی ہک اے دمحم (انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن اہک) وہٹن الہےئ۔

ےک دل ںیم امج دانی اور ڑپاھ دانی امہرے ذہم ےہ۔ رھپ بج مہ ڑپھ ںیکچ وت اس ڑپےھ  یلص اہلل ہیلع وملس امہرا ذہم ےہ۔ انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےتہک ںیہ ینعی رقآن آپ

ہک آپ اس وک اخومیش ےک اسھت ےتنس روہ۔ اس ےک دعب بلطم اھجمس دانی امہرے ذہم  (اس اک بلطم ہی ےہ) وہےئ یک اابتع رکو۔ انب ابعس ر ی اہلل امہنع رفامےت ںیہ

آےت وت  (ویح ےل رک) انچہچن اس ےک دعب بج آپ ےک اپس ربجالیئ ہیلع االسلم (ینعی اس وک وفحمظ رک وکس) ےہ۔ رھپ ًانیقی ہی امہری ذہم داری ےہ ہک آپ اس وک ڑپوھ

 وک ایس رطح ڑپےتھ سج رطح ربجالیئ ہیلع االسلم ےن اےس ڑپاھ اھت۔ (ویح) اس یلص اہلل ہیلع وملس  وت روسل اہللےتنس۔ بج وہ  ےل اجےت (وتہج ےس) آپ

 

 

 

 : (بَاب  ) 
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 (راضمن اابملرک ںیم ربجالیئ ہیلع االسلم اک ویح الان : ) ابب

 1 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبَْدانُ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  اهللَِ َعبُْد  أ ْخرَبَ

َ
     :قَاَل       ،  بِْْشُ ْبُن ُُمََمدٍ  ح وَحَدَثنَا.  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  يُونُُس  أ

نَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ََنَْوُه،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  َوَمْعَمر   يُونُُس  أ ْخرَبَ

َ
ابِْن  َعِن       ،  ُعبَيُْد اهللَِ ْبُن َعبِْد اهللَِ  أ

ْجوََد اّنَلاِس، "     :قَاَل       ،  َعَباٍس 
َ
ْجوَُد َما يَُكوُن ِِف َرَمَّضاَن ِحنَي يَلَْقاُه       ََكَن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

َ
َوََكَن أ

يُل،  ْجوَُد بِاْْلرَْيِ ِمَن الِريِح       َوََكَن يَلَْقاُه ِِف لُُكِ ََلْلٍَة ِمْن َرَمَّضاَن َفيَُدارُِسُه الُْقْرآَن،       ِجرْبِ
َ
فَلَرَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

 ".الُْمرَْسلَةِ 
مہ ےس رشب نب  (دورسی دنس ہی ےہ ہک) وک ویسن ےن، اوہنں ےن زرہی ےس ہی دحثی ینس۔مہ وک دبعان ےن دحثی ایبن یک، اںیہن دبعاہلل نب ابمرک ےن ربخ دی، ان 

قب زرہی ےس دمحم ےن ہی دحثی ایبن یک۔ ان ےس دبعاہلل نب ابمرک ےن، ان ےس ویسن اور رمعم دوونں ےن، ان دوونں ےن زرہی ےس رواتی یک یلہپ دنس ےک اطم

ےھت اور  (یخس) بس ولوگں ےس زایدہ وجاد یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل  ی اہلل امہنع ےس ہی رواتی  لق یک ہکدیبعاہلل نب دبعاہلل ےن، اوہنں ےن انب ابعس ر

ےس ےتلم تہب یہ زایدہ وجد و رکم رفامےت۔ ربجالیئ ہیلع االسلم  یلص اہلل ہیلع وملس ربجالیئ ہیلع االسلم آپ (دورسے اواقت ےک اقمہلب ںیم بج) راضمن ںیم

یلص اہلل ہیلع  ےک اسھت رقآن اک دورہ رکےت، رغض یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس الماقت رکےت اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس رات ںیم آپراضمن یک رہ 

 ولوگں وک الھبیئ اچنہپےن ںیم ابرش الےن وایل وہا ےس یھب زایدہ وجد و رکم رفامای رکےت ےھت۔ وملس

 

 

 

 : (بَاب  ) 
 (اک اقمہمل ، روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اک رہلق وک طخ ابمرک  اوبایفسن اور رہلق: ) ابب

 1 :دحثی ربمن

بُو اَْلََماِن احْلََكُم ْبُن نَافِعٍ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ ْخرَبَ

َ
اهللَِ بِْن ُعبَيُْد اهللَِ ْبُن َعبِْد  أ

نَ       ،  ُعتْبََة بِْن َمْسُعودٍ 
َ
ْخرَبَُه،  َعبَْد اهللَِ ْبَن َعَباٍس  أ

َ
نَ       أ

َ
بَا ُسْفيَاَن ْبَن َحْرٍب  أ

َ
ْخرَبَُه،  أ

َ
رَْسَل إََِلِْه ِِف َرْكٍب ِمْن "      أ

َ
َن ِهَرقَْل أ

َ
أ

ِم ِِف الْمُ       قَُريٍْش، 
ْ
بَا ُسْفيَاَن َوُكَفاَر قَُريٍْش، َوََكنُوا ِِتَاًرا بِالَّشأ

َ
تَوُْه       َدِة الَِِت ََكَن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َماَد ِفيَها أ

َ
فَأ

قَْرُب نََسبًا بَِهَذا الرَُجِل      :َفَقاَل       َُجَانِِه، ُثَم َدََعُهْم وََدََع بََِتْ       فََدََعُهْم ِِف ََمِْلِسِه وََحْوََلُ ُعَظَماُء الُروِم،       وَُهْم بِإِيِليَاَء، 
َ
يُُكْم أ

َ
أ
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نَُه نيَِِبٌ ؟ َفَقاَل 
َ
ي يَّْزُعُم أ بُو ُسْفَياَن،      :اَِلِ

َ
قَْرُبُهْم نََسبًا،      :َفُقلُْت       أ

َ
نَا أ

َ
ْصَحابَُه فَاجْ      :َفَقاَل       أ

َ
ْدنُوُه ِمِِن َوقَِرُبوا أ

َ
َعلُوُهْم ِعنَْد أ

ثُِروا       فَإِْن َكَذبَِِن فََكِذبُوُه،       قُْل لَُهْم إِِِن َسائِل  َهَذا َعْن َهَذا الرَُجِل،      :ُثَم قَاَل ِلََتَُْجَانِهِ       َظْهِرهِ، 
ْ
ْن يَأ

َ
فََواهللَِ لَْوََل احْلَيَاُء ِمْن أ

لَِِن َعنُْه،       َعيََلَ َكِذبًا لََكَذبُْت َعنُْه، 
َ
َوَل َما َسأ

َ
ْن قَاَل       ُثَم ََكَن أ

َ
َفَهْل      :قَاَل       ُهَو ِفينَا ُذو نََسٍب،      :َكيَْف نََسبُُه ِفيُكْم ؟ قُلُْت      :أ

َحد  َقُّط َقبْلَُه ؟ قُلُْت 
َ
اُف اّنَلاِس      :َقاَل       ََل،      :آبَائِِه ِمْن َمِلٍك ؟ قُلُْت  َفَهْل ََكَن ِمنْ      :قَاَل       ََل،      :قَاَل َهَذا الَْقْوَل ِمنُْكْم أ ْْشَ

َ
فَأ

ْم ُضَعَفاُؤُهْم ؟ َفُقلُْت 
َ
ْم َينُْقُصوَن ؟ قُلُْت      :َقاَل       بَْل ُضَعَفاُؤُهْم،      :يَتَِبُعونَُه أ

َ
يَِّزيُدوَن أ

َ
َحد  َفَهْل يَرْ      :قَاَل       بَْل يَِّزيُدوَن،      :أ

َ
تَُد أ

ْن يَْدُخَل ِفيِه ؟ قُلُْت 
َ
يِنِه َبْعَد أ ْن َيُقوَل َما قَاَل ؟ قُلُْت      :قَاَل       ََل،      :ِمنُْهْم َسْخَّطًة ِِلِ

َ
ََل،      :َفَهْل ُكنْتُْم َتَتِهُمونَُه بِالَْكِذِب َقبَْل أ

ْدِخُل ِفيَها َشيْئًا َغرْيُ      :قَاَل       ََنُْن ِمنُْه ِِف ُمَدٍة ََل نَْدِري َما ُهَو فَاِعل  ِفيَها، وَ       ََل،      :َفَهْل َيْغِدُر ؟ قُلُْت      :قَاَل       
ُ
َولَْم ُتْمِكِِن ََكَِمة  أ

احْلَْرُب بَيْنَنَا َوَبيْنَُه ِسَجال  َينَاُل      :لُُكْم إِيَاُه ؟ قُلُْت فََكيَْف ََكَن قِتَا     :قَاَل       َّنَعْم،      :َفَهْل َقاتَلْتُُموُه ؟ قُلُْت      :قَاَل       َهِذهِ اللََْكَِمِة، 
ُمُرُكْم ؟ قُلُْت      :قَاَل       ِمَنا َوَّننَاُل ِمنُْه، 

ْ
ُكوا بِِه َشيْئًا،      :َماَذا يَأ ْم، َواتُْرُكوا َما َيُقوُل آبَاُؤكُ       َيُقوُل اْعبُُدوا اهللََ وَْحَدُه َوََل تُْْشِ

ُمُرنَا بِالَصاَلِة َوالِصْدِق َوالَْعَفاِف َوالِصلَِة،       
ْ
نَُه ِفيُكْم ُذو نََسٍب،      :َفَقاَل لِلََتَُْجَانِ       َوَيأ

َ
ّتْلَُك َعْن نََسِبِه ؟ فََذَكْرَت أ

َ
قُْل ََلُ َسأ

       فََكَذلَِك الُرُسُل ُتبَْعُث ِِف نََسِب قَْوِمَها،       
َ
ْن ََل،       ّتْلَُك، وََسأ

َ
َحد  ِمنُْكْم َهَذا الَْقْوَل ؟ فََذَكْرَت أ

َ
لَْو ََكَن      :َفُقلُْت       َهْل قَاَل أ

َحد  قَاَل َهَذا الَْقْوَل َقبْلَُه ؟ لَُقلُْت 
َ
تَِِس بَِقْوٍل ِقيَل َقبْلَُه،      :أ

ْ
ّتْلَُك،       رَُجل  يَأ

َ
ْن َهْل ََكَن ِمْن آبَائِ       وََسأ

َ
ِه ِمْن َمِلٍك ؟ فََذَكْرَت أ

بِيِه،      :فَلَْو ََكَن ِمْن آبَائِِه ِمْن َمِلٍك ؟ قُلُْت      :قُلُْت       ََل، 
َ
ّتْلَُك،       رَُجل  َيّْطلُُب ُملَْك أ

َ
ْن       وََسأ

َ
َهْل ُكنْتُْم َتَتِهُمونَُه بِالَْكِذِب َقبَْل أ

ْن 
َ
نَُه لَْم يَُكْن َِلََذَر الَْكِذَب لََعَ اّنَلاِس َوَيْكِذَب لََعَ اهللَِ،       ََل، َيُقوَل َما قَاَل ؟ فََذَكْرَت أ

َ
ْعرُِف أ

َ
ّتْلَُك،       َفَقْد أ

َ
وََسأ

ْتَباُع الُرُسِل،       
َ
َن ُضَعَفاَءُهُم اَتبَُعوُه وَُهْم أ

َ
ْم ُضَعَفاُؤُهْم ؟ فََذَكْرَت أ

َ
اُف اّنَلاِس اَتبَُعوُه أ ْْشَ

َ
ّتْلَُك،       أ

َ
ْم َينُْقُصوَن       وََسأ

َ
يَِّزيُدوَن أ

َ
أ

َّنُهْم يَِّزيُدوَن، 
َ
يَماِن َحََّت يَِتَم،       ؟ فََذَكْرَت أ ْمُر اْْلِ

َ
ّتْلَُك،       َوَكَذلَِك أ

َ
ْن يَْدُخَل ِفيِه ؟       وََسأ

َ
يِنِه َبْعَد أ َحد  َسْخَّطًة ِِلِ

َ
يَْرتَُد أ

َ
أ

ْن ََل،
َ
يَماُن ِحنَي ُُتَاِلُّط بََّشاَشتُُه الُْقلُوَب،        فََذَكْرَت أ ّتْلَُك،       َوَكَذلَِك اْْلِ

َ
ْن ََل،       وََسأ

َ
َوَكَذلَِك الُرُسُل ََل       َهْل َيْغِدُر ؟ فََذَكْرَت أ

ّتْلَُك،       َتْغِدُر، 
َ
نْ       وََسأ

َ
ُمُرُكْم أ

ْ
نَُه يَأ

َ
ُمُرُكْم ؟ فََذَكْرَت أ

ْ
ُكوا بِِه َشيْئًا،  بَِما يَأ َوَينَْهاُكْم َعْن ِعبَاَدِة       َتْعبُُدوا اهللََ َوََل تُْْشِ

ْوثَاِن، 
َ
ُمُرُكْم بِالَصاَلِة،       اْْل

ْ
،       َوالَْعَفاِف،       َوالِصْدِق،       َوَيأ َوقَْد ُكنُْت       فَإِْن ََكَن َما َتُقوُل َحًقا فََسيَْمِلُك َموِْضَع قََديََمَ َهاَتنْيِ

نَُه ِمنُْكْم، 
َ
ُظُن أ

َ
ُكْن أ

َ
نَُه َخاِرج  لَْم أ

َ
ْعلَُم أ

َ
ْخلُُص إََِلِْه ّتَلََجَّشْمُت ِلَقاَءُه،       أ

َ
ِِن أ

َ
ْعلَُم أ

َ
ِِن أ

َ
َولَْو ُكنُْت ِعنَْدُه لََغَسلُْت       فَلَْو أ

ى فََدَفَعُه إََِل ِهَرقَْل ُثَم َدََع بِِكتَاِب رَُسوِل اهللَِ       َعْن قََدِمِه،  ي َبَعَث بِه ِدْحيَُة إََِل َعِظيِم برُْصَ  َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم اَِلِ
ُه، 

َ
َساَلم  لََعَ َمِن اَتبََع       َعِظيِم الُروِم، ِمْن ُُمََمٍد َعبِْد اهللَِ َورَُسوَِلِ إََِل ِهَرقَْل       ِمْسِب اهللَِ الرَِْحَِن الرَِحيِم،       فَإَِذا ِفيِه،       َفَقَرأ



 حیحص اخبری دلج1   کتاب وحی کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  27 

َما َبْعُد،       الُْهَدى، 
َ
،       أ ْجَرَك َمَرَتنْيِ

َ
ْسِلْم تَْسلَْم يُْؤتَِك اهللَُ أ

َ
ْدُعوَك بِِدََعيَِة اْْلِْساَلِم أ

َ
فَإِْن تََوََلَْت فَإَِن َعلَيَْك إِْثَم       فَإِِِن أ

ِريِسينَِي،
َ
ْهَل الِْكتَاِب َتَعالَْوا إََِل ََكَِمٍة َسَواٍء بَيْنَنَا َوَبيْنَُكْم،        اْْل

َ
ْن ََل َّنْعبَُد إََِل اهللََ َوََل نُْْشَِك بِِه َشيْئًا،       َوَيا أ

َ
َوََل َيَتِخَذ       أ

ْرَبابًا ِمْن ُدوِن اهللَِ، 
َ
نَا ُمْسِلُموَن،      :ولُوافَإِْن تََولَْوا َفقُ       َبْعُّضنَا َبْعًّضا أ

َ
بُو ُسْفيَانَ       اْشَهُدوا بِأ

َ
فَلََما قَاَل َما قَاَل َوفََرَغ ِمْن      :قَاَل أ

ْخرِْجنَا،       قَِراَءِة الِْكتَاِب، 
ُ
ْصَواُت َوأ

َ
ْخرِْجنَا      َكُُثَ ِعنَْدُه الَصَخُب َواْرَتَفَعِت اْْل

ُ
ْصَحاِِب ِحنَي أ

َ
ْمُر ابِْن      :َفُقلُْت ِْل

َ
ِمَر أ

َ
لََقْد أ

ْصَفِر، 
َ
ِِب َكبَّْشَة إِنَُه ََيَافُُه َمِلُك بَِِن اْْل

َ
ْدَخَل اهللَُ َعيََلَ اْْلِْساَلَم،       أ

َ
نَُه َسيَْظَهُر َحََّت أ

َ
َوََكَن اْبُن اّنَلاُظوِر       َفَما ِزلُْت ُموقِنًا أ

ِم، َصاِحُب إِيِليَاَء وَِهَرقَْل ُسُقًفا 
ْ
ْصبََح يَْوًما َخِبيَث اّنَلْفِس،       لََعَ نََصاَرى الَّشأ

َ
َن ِهَرقَْل ِحنَي قَِدَم إِيِليَاَء أ

َ
َفَقاَل       َُيَِدُث أ

لُوهُ       ُر ِِف اّنُلُجوِم، َوََكَن ِهَرقُْل َحَّزاًء َينُْظ      :قَاَل اْبُن اّنَلاُظورِ       قَِد اْستَنَْكْرنَا َهيْئَتََك،      :َبْعُض َبَّطاِرقَِتهِ 
َ
إِِِن      :َفَقاَل لَُهْم ِحنَي َسأ

يُْت اللَيْلََة ِحنَي َّنَظْرُت ِِف اّنُلُجوِم َمِلَك اْْلِتَاِن قَْد َظَهَر، 
َ
َمِة ؟ قَالُوا      َرأ

ُ
لَيَْس ََيْتَِِتُ إََِل اَْلَُهوُد،      :َفَمْن ََيْتَِِتُ ِمْن َهِذهِ اْْل

ُّنُهْم َواْكتُْب إََِل َمَدايِِن ُملِْكَك، فَ       
ْ
ْمرِِهْم،      :َفيَْقتُلُوا      اَل يُِهَمَنَك َشأ

َ
ِِتَ ِهَرقُْل بِرَُجٍل       َمْن ِفيِهْم ِمْن اَْلَُهوِد ؟ َفبَيْنََما ُهْم لََعَ أ

ُ
أ

رَْسَل بِِه َمِلُك َغَساَن َُيرِْبُ َعْن َخرَبِ رَُسوِل اهللَِ َصىَل 
َ
اْذَهبُوا َفاّْنُظُروا      :َقاَل       فَلََما اْستَْخرَبَُه ِهَرقُْل،        اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، أ

 ، نَُه خُمْتَِِت 
َ
ْم ََل ؟ َفنََظُروا إََِلِْه فََحَدثُوُه أ

َ
خُمْتَِِت  ُهَو أ

َ
ََلُ َعْن الَْعَرِب ؟ َفَقاَل       أ

َ
َهَذا َمِلُك      :َفَقاَل ِهَرقُْل       ، ُهْم ََيْتَتِنُونَ      :وََسأ

َمِة قَْد َظَهَر، 
ُ
فَلَْم يَِرْم       وََساَر ِهَرقُْل إََِل ِِحَْص،       ُثَم َكتََب ِهَرقُْل إََِل َصاِحٍب ََلُ بُِروِميََة َوََكَن نَِظرَيُه ِِف الِْعلِْم،       َهِذهِ اْْل

تَاُه ِكتَاب  مِ 
َ
، ِِحَْص َحََّت أ نَُه نيَِِبٌ

َ
َي ِهَرقَْل لََعَ ُخُروِج اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوأ

ْ
ِذَن ِهَرقُْل       ْن َصاِحِبِه يَُوافُِق َرأ

َ
فَأ

ْمَص،  بَْوابَِها َفُغلَِقْت،       ِلُعَظَماِء الُروِم ِِف َدْسَكَرٍة ََلُ ِِبِ
َ
َمَر بِأ

َ
َهْل لَُكْم ِِف الَْفاَلِح       يَا َمْعَْشَ الُروِم،      :َفَقاَل       َع، ُثَم اَّطلَ       ُثَم أ

بَْواِب فَوََجُدوهَ       َوالُرْشِد، 
َ
ْن يَثْبَُت ُملُْكُكْم َفتُبَايُِعوا َهَذا اّنَليِِبَ ؟ فََحاُصوا َحيَْصَة ُِحُِر الْوَْحِش إََِل اْْل

َ
ا قَْد ُغلَِقْت، َوأ

يَماِن، فَلَمَ        يَِس ِمَن اْْلِ
َ
ى ِهَرقُْل َّنْفَرَتُهْم َوأ

َ
،      :قَاَل       ا َرأ ْخترَِبُ بَِها ِشَدتَُكْم لََعَ      :َوقَاَل       رُُدوُهْم َعيََلَ

َ
إِِِن قُلُْت َمَقالَِِت آنًِفا أ

يُْت،       ِديِنُكْم، 
َ
ِن ِهَرقَْل فََسَجُدوا ََلُ َورَُضوا َعنُْه فَََك       َفَقْد َرأ

ْ
،  َوُيونُُس        ،  َصاِلُح ْبُن َكيَْسانَ  َرَواهُ       ، "َن َذلَِك آِخَر َشأ

 . الُّزْهِرِي  َعن      ،  َوَمْعَمر         
اہلل انب دبعاہلل انب ہبتع نب مہ وک اوباامیلن مکح نب انعف ےن دحثی ایبن یک، اںیہن اس دحثی یک بیعش ےن ربخ دی۔ اوہنں ےن زرہی ےس ہی دحثی ینس۔ اںیہن دیبع

ےن ان ےک اپس رقشی ےک اقےلف ںیم اکی آدیم البےن وک اجیھب (اشہ روم) رہلق وعسمد ےن ربخ دی ہک دبعاہلل نب ابعس ےس اوبایفسن نب رحب ےن ہی واہعق ایبن ایک ہک

ےن رقشی اور اوبایفسن ےس اکی ویتق دہع ایک وہا  یلص اہلل ہیلع وملس اہللاور اس وتق ہی ولگ اجترت ےک ےیل کلم اشم ےئگ وہےئ ےھت اور ہی وہ زامہن اھت بج روسل 

ےھٹیب  (املعء وزراء ارماء) اھت۔ بج اوبایفسن اور دورسے ولگ رہلق ےک اپس اایلیء ےچنہپ اہجں رہلق ےن درابر بلط ایک اھت۔ اس ےک رگد روم ےک ڑبے ڑبے ولگ
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اای۔ رھپ ان ےس وپاھچ ہک مت ںیم ےس وکن صخش دمر  راستل اک زایدہ رقع ی زعزی ےہ؟ اوبایفسن ےتہک ںیہ ہک ںیم وبل وہےئ ےھت۔ رہلق ےن ان وک اور اےنپ رتامجن وک ولب

ریمے رقبی ال رک اھٹبؤ اور اس ےک اسویھتں وک اس یک (اوبایفسن وک) رہلق ےن مکح دای ہک اس وک (ہی نس رک) ااھٹ ہک ںیم اس اک بس ےس زایدہ رقع ی رہتش دار وہں۔

احالت وپاتھچ وہں۔ ارگ ہی  (ےک یلص اہلل ہیلع وملس ینعی دمحم) ھٹیپ ےک ےھچیپ اھٹب دو۔ رھپ اےنپ رتامجن ےس اہک ہک ان ولوگں ےس ہہک دو ہک ںیم اوبایفسن ےس اس صخش ےک

رگ ےھجم ہی ریغت ہن آیت ہک ہی ولگ ھجم وک الٹھجںیئ ےگ وت ا! اہلل یک مسق (اوبایفسن اک وقل ےہ ہک) ھجم ےس یسک ابت ںیم وھجٹ وبل دے وت مت اس اک وھجٹ رہرہ رک دانی،

 یک تبسن رضور طلغ وگیئ ےس اکم اتیل۔ ریخ یلہپ ابت وج رہلق ےن ھجم ےس وپیھچ وہ ہی ہک اس صخش اک اخدنان مت ولوگں ںیم اسیک ےہ؟ ںیم ےن یلص اہلل ہیلع وملس ںیم آپ

اس ےس ےلہپ یھب یسک ےن مت ولوگں ںیم ایسی ابت یہک یھت؟ ںیم ےن اہک ںیہن ےنہک اگل، ااھچ اس ےک ڑبوں ںیم وکیئ ابداشہ اہک وہ وت ڑبے اوےچن اعیل بسن واےل ںیہ۔ ےنہک اگل 

ار ےنہک اگل، اس ےک اتدعبوہا ےہ؟ ںیم ےن اہک ںیہن۔ رھپ اس ےن اہک، ڑبے ولوگں ےن اس یک ریپوی اایتخر یک ےہ ای زمکوروں ےن؟ ںیم ےن اہک ںیہن زمکوروں ےن۔ رھپ 

اس ےن وھجٹ وبال  (یسک یھب ومعق رپ) ےس ےلہپ یھبک (وبنت) روز ڑبےتھ اجےت ںیہ ای وکیئ اسیھت رھپ یھب اجات ےہ؟ ںیم ےن اہک ںیہن۔ ےنہک اگل ہک ایک اےنپ اس دوعاےئ

ںیم اس  (اوبایفسن ےتہک ںیہ)  رکےن واال ےہ۔اکی رقمرہ دمت رہھٹی وہیئ ےہ۔ ولعمم ںیہن وہ اس ںیم ایک (حلص یک) ےہ؟ ںیم ےن اہک ںیہن۔ اور اب امہری اس ےس

 اس وگتفگ ںیم اشلم ہن رک اکس۔ رہلق ےن اہک ایک اہمتری اس ےس یھبک ڑلایئ یھب وہیت ےہ؟ مہ ےن اہک ہک اہں۔ وبال رھپ اہمتری اور اس یک (وھجٹ) ابت ےک وسا اور وکیئ

تیج ہ ےت ںیہ اور یھبک مہ ان ےس تیج ہ ےت ںیہ۔ رہلق ےن وپاھچ۔ وہ  (دیمان گنج) یھبک وہ مہ ےسگنج اک ایک احل وہات ےہ؟ ںیم ےن اہک، ڑلایئ ڈول یک رطح ےہ، 

ابںیت وھچڑ دو اور  (رشک یک) دا یکںیہمت سک ابت اک مکح داتی ےہ؟ ںیم ےن اہک وہ اتہک ےہ ہک رصف اکی اہلل یہ یک ابعدت رکو، اس اک یسک وک رشکی ہن انبؤ اور اےنپ ابپ دا

رھپ رہلق ےن اےنپ رتامجن ےس اہک ہک اوبایفسن ےس ہہک دے ہک ںیم ےن مت ےس  (ہی بس نس رک) ڑپےنھ، چس وبےنل، رپزیہاگری اور ہلص ریمح اک مکح داتی ےہ۔ ںیمہ امنز

ہی ابت  (دوعٰی وبنت یک)  مت ےس وپاھچ ہکاس اک بسن وپاھچ وت مت ےن اہک ہک وہ مہ ںیم اعیل بسن ےہ اور ربمغیپ اینپ وقم ںیم اعیل بسن یہ ےجیھب اجای رکےت ںیہ۔ ںیم ےن

اہک ہک ارگ ہی ابت اس ےس ےلہپ یسک ےن یہک وہیت وت ںیم  (اےنپ دل ںیم) اہمترے ادنر اس ےس ےلہپ یسک اور ےن یھب یہک یھت، وت مت ےن وجاب دای ہک ںیہن، بت ںیم ےن

ےہ۔ ںیم ےن مت ےس وپاھچ ہک اس ےک ڑبوں ںیم وکیئ ابداشہ یھب زگرا ےہ، مت ےن اہک ہک ںیہن۔ وت ںیم اتھجمس ہک اس صخش ےن یھب ایس ابت یک دیلقت یک ےہ وج ےلہپ یہک اج یکچ 

احلص  (دوابرہ)اےنپ آابء و ادجاد یک ابداشتہ اور ان اک کلم (اس اہبہن) اہک ہک ان ےک زبروگں ںیم ےس وکیئ ابداشہ وہا وہ اگ وت ہہک دوں اگ ہک وہ صخش(دل ںیم) ےن

ےس ےلہپ مت ےن یھبک اس وک دروغ وگیئ اک ازلام اگلای ےہ؟ مت ےن اہک ہک ںیہن۔  (ینعی ربمغیپی اک دوعٰی رکےن) ۔ اور ںیم ےن مت ےس وپاھچ ہک اس ابت ےک ےنہکرکان اچاتہ ےہ

ر ںیم ےن مت ےس وپاھچ ہک ڑبے ولگ اس ےک وت ںیم ےن ھجمس ایل ہک وج صخش آدویمں ےک اسھت دروغ وگیئ ےس ےچب وہ اہلل ےک ابرے ںیم ےسیک وھجیٹ ابت ہہک اتکس ےہ۔ او

یہی ولگ ربمغیپوں ےک نیعبتم وہےت ںیہ۔ اور ںیم ےن مت ےس وپاھچ ہک اس ےک  (درالص) ریپو وہےت ںیہ ای زمکور آدیم۔ مت ےن اہک زمکوروں ےن اس یک اابتع یک ےہ، وت

امین یک تیفیک یہی وہیت ےہ۔ ٰیتح ہک وہ اکلم وہ اجات ےہ اور ںیم ےن مت ےس وپاھچ ہک آای وکیئ اسیھت ڑبھ رےہ ںیہ ای مک وہ رےہ ںیہ۔ مت ےن اہک ہک وہ ڑبھ رےہ ںیہ اور ا

اجےئ وہ اس ےس ولاٹ  صخش اس ےک دنی ےس انوخش وہ رک رمدت یھب وہ اجات ےہ مت ےن اہک ںیہن، وت اامین یک اختیص یھب یہی ےہ نج ےک دولں ںیم اس یک رسمت رچ سب

ںیم ےن  مت ےس وپاھچ ہک آای وہ یھبک دہع ینکش رکےت ںیہ۔ مت ےن اہک ںیہن، ربمغیپوں اک یہی احل وہات ےہ، وہ دہع یک الخف ورزی ںیہن رکےت۔ اورںیہن رکےت۔ اور ںیم ےن 
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 ہن رہھٹاؤ اور ںیہمت ںوتں یک مت ےس اہک ہک وہ مت ےس سک زیچ ےک ےیل ےتہک ںیہ۔ مت ےن اہک ہک وہ ںیمہ مکح دےتی ںیہ ہک اہلل یک ابعدت رکو، اس ےک اسھت یسک وک رشکی

ام ک وہ اجےئ اگ ہک اہجں ریمے ہی  رپشتس ےس روےتک ںیہ۔ چس وبےنل اور رپزیہاگری اک مکح دےتی ںیہ۔ ذٰہلا ارگ ہی ابںیت وج مت ہہک رےہ وہ چس ںیہ وت رقنعبی وہ اس ہگج اک

ہی ولعمم ںیہن اھت ہک وہ اہمترے ادنر وہ اگ۔ ارگ ںیم اجاتن ہک اس کت چنہپ وکسں اگ وت اس ےس ےنلم آےن واال ےہ۔ رگم ےھجم  (ربمغیپ) دوونں اپؤں ںیہ۔ ےھجم ولعمم اھت ہک وہ

وہ طخ اگنمای وج آپ ےن دہیح یبلک ر ی اہلل ہنع  یلص اہلل ہیلع وملس ےک ےیل رہ فیلکت وگارا رکات۔ ارگ ںیم اس ےک اپس وہات وت اس ےک اپؤں دوھات۔ رہلق ےن روسل اہلل

اہلل ےک انم ےک اسھت وج اہنتی برہابن اور رمح واال : (اھکل اھت) احمک رصبٰی ےک اپس اجیھب اھت اور اس ےن وہ رہلق ےک اپس جیھب دای اھت۔ رھپ اس وک ڑپاھ وت اس ںیمےک ذرہعی 

السم وہ وج دہاتی یک ریپوی رکے اس ےک دعب ںیم یک رطف ےس ہی طخ ےہ اشہ روم ےک ےیل۔ اس صخش رپ  یلص اہلل ہیلع وملس ےہ۔ اہلل ےک دنبے اور اس ےک ربمغیپ دمحم

السیتم بیصن وہ یگ۔ اہلل آپ وک دورہا وثاب دے اگ اور ارگ  (دنی و داین ںیم) آپ ےک اسےنم دوعت االسم شیپ رکات وہں۔ ارگ آپ االسم ےل آںیئ ےگ وت

اکی ایسی ابت رپ آ اجؤ وج امہرے اور اہمترے درایمن ! ۔ اور اے الہ اتکبرورگداین رکںی ےگ وت آپ یک راعای اک انگہ یھب آپ یہ رپ وہ اگ (ریمی دوعت ےس) آپ

وسا اانپ رب انبےئ۔ رھپ ارگ وہ الہ  اسکیں ےہ۔ وہ ہی ہک مہ اہلل ےک وسا یسک یک ابعدت ہن رکںی اور یسک وک اس اک رشکی ہن رہھٹاںیئ اور ہن مہ ںیم ےس وکیئ یسک وک اہلل ےک

بج رہلق ےن وج : مہ وت اکی اہلل ےک ااطتع زگار ںیہ۔ اوبایفسن ےتہک ںیہ (مت امون ای ہن امون) مت ان ےس ہہک دو ہک !(املسمون) ںیل وتہنم ریھپ  (اس ابت ےس) اتکب

ںیم ےن اےنپ اسویھتں ےس اہک ہک ۔ بت ھچک انہک اھت ہہک دای اور طخ ڑپھ رک افرغ وہا وت اس ےک اردرگد تہب وشر و وغہغ وہا، تہب یس آوازںی اںیھٹ اور ںیمہ ابرہ اکنل دای ایگ

اک ابداشہ یھب ڈرات ےہ۔ ےھجم اس وتق ےس اس ابت اک نیقی  (روم) اس ےس ینب ارفص(دوھکی وت) اک اعمہلم وت تہب ڑبھ ایگ ( یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی) اوبہشبک ےک ےٹیب

انب ان رر اایلیء اک احمک رہلق اک اصمبح  (راوی اک ایبن ےہ ہک) ہک اہلل ےن ےھجم املسمن رک دای۔رقنعبی اغبل وہ رک رںیہ ےگ۔ ٰیتح  یلص اہلل ہیلع وملس وہ ایگ ہک یبن رکمی

ہک آج مہ آپ یک احتل ندیل وہیئ  اور اشم ےک اصنرٰی اک الٹ اپدری ایبن رکات اھت ہک رہلق بج اایلیء آای، اکی دن حبص وک رپاشین ااھٹ وت اس ےک درابرویں ےن درایتف ایک

اتسروں انب ان رر اک ایبن ےہ ہک رہلق وجنیم اھت، ملع وجنم ںیم وہ وپری اہمرت راتھک اھت۔ اس ےن اےنپ مہ ونیشنں وک اتبای ہک ںیم ےن آج رات  (ایک وہج ےہ؟) اپےت ںیہ۔

رکےت ںیہ؟ اوہنں ےن اہک ہک وہید ےک وسا وکیئ  اس زامےن ںیم وکن ولگ ہنتخ (الھب)رپ رظن ڈایل وت داھکی ہک ہنتخ رکےن واولں اک ابداشہ امہرے کلم رپ اغبل آ ایگ ےہ۔

 اجںیئ۔ وہ ولگ ا یہ ابوتں ہنتخ ںیہن رکات۔ وس ان یک وہج ےس رپاشین ہن وہں۔ تنطلس ےک امتم رہشوں ںیم ہی مکح ھکل ےئجیھب ہک واہں ےنتج وہیدی وہں بس لتق رک دےیئ

ےک احالت ایبن ےئک۔ بج رہلق  یلص اہلل ہیلع وملس ےن اجیھب اھت۔ اس ےن روسل اہلل ںیم وغشمل ےھت ہک رہلق ےک اپس اکی آدیم الای ایگ۔ ےسج اشہ اسغن

 ےس نس ےیل وت اہک ہک اج رک دوھکی وہ ہنتخ ےئک وہےئ ےہ ای ںیہن؟ اوہنں ےن اےس داھکی وت التبای ہک وہ ہنتخ ایک وہا ےہ۔ رہلق ےن بج اس صخش (اسرے احالت) ےن

اس اتم ےک ابداشہ ںیہ وج دیپا وہ ےکچ ںیہ۔ رھپ  ( یلص اہلل ہیلع وملس دمحم) ای ہک وہ ہنتخ رکےت ںیہ۔ بت رہلق ےن اہک ہک ہی یہرعب ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اس ےن التب

 اھت ہک اس ےک الکن ںیہناس ےن اےنپ اکی دوتس وک روہیم طخ اھکل اور وہ یھب ملع وجنم ںیم رہلق یک رطح امرہ اھت۔ رھپ واہں ےس رہلق صمح الچ ایگ۔ ایھب صمح ےس 

یلص اہلل ہیلع  ےک وہظر ےک ابرے ںیم رہلق ےک وماقف یھت ہک دمحم یلص اہلل ہیلع وملس آ ایگ۔ اس یک راےئ یھب یبن رکمی (اس ےک وجاب ںیم) دوتس اک طخ

 ربمغیپ ںیہ۔ اس ےک دعب رہلق ےن روم ےک ڑبے آدویمں وک اےنپ صمح ےک لحم ںیم بلط ایک اور اس ےک مکح ےس لحم ےک دروازے دنب رک ےیل ےئگ۔ (وایعق) وملس
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 اچےتہ وہ وت رھپ اس یبن یک ایک دہاتی اور اکایمیب ںیم ھچک ہصح اہمترے ےیل یھب ےہ؟ ارگ مت اینپ تنطلس یک اقب! اے روم واول ابرہ آای اور اہک (اےنپ اخص لحم ےس) رھپ وہ

اس ابت ) اںیہن دنب اپای۔ آرخ بج رہلق ےن (رگم) رھپ وہ ولگ ویشح دگوھں یک رطح دروازوں یک رطف دوڑے (ہی اننس اھت ہک) تعیب رک ول اور املسمن وہ اجؤ

وت اس ےن اہک ںیم ےن وج ابت  (بج وہ دوابرہ آےئ) ریمے اپس الؤ۔ ان یک ہی رفنت دیھکی اور ان ےک اامین الےن ےس امویس وہ ایگ وت ےنہک اگل ہک ان ولوگں وک (ےس

وہ بس ےک بس اس ےک اسےنم دجسے ںیم رگ ڑپے اور اس  (ہی ابت نس رک) یہک یھت اس ےس اہمتری دینی یگتخپ یک آزامشئ وصقمد یھت وس وہ ںیم ےن دھکی یل۔ بت

 اہلل ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک اصحل نب اسیکن، ویسن اور رمعم ےن یھب زرہی ےس رواتی ایک ےہ۔ےس وخش وہ ےئگ۔ ابآلرخ رہلق یک آرخی احتل ہی یہ ریہ۔ اوبدبع
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 كتاب اْليمان

 اتکب اامین ےک ایبن ںیم

 

 :«بُِِنَ اْلِْساَلُم لََعَ ََخٍْس »: بَاُب اِْليَماِن َوقَْوِل اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ  -1

 یلص اہلل ہیلع وملس اک رفامن ہک االسم یک اینبد اپچن زیچوں رپ ریھک یئگ ےہیبن رکمی : ابب

َوزِْدنَاُهْم ُهًدى سورة       ، 4ِلََيَْداُدوا إِيَمانًا َمَع إِيَمانِِهْم سورة الفتح آية      :قَاَل اهللَُ َتَعاََل       وَُهَو قَْول  َوِفْعل  َوَيِّزيُد َوَينُْقُص، 
يَن اْهتََدْوا ُهًدى سورة مريم آية       ، 13الكهف آية  يَن اْهتََدْوا َزاَدُهْم ُهًدى َوآتَاُهْم َتْقَواُهْم سورة       ، 11َوَيِّزيُد اهللَُ اَِلِ َواَِلِ

يَن آَمنُوا إِيَمانًا سورة املدثر آية      :َوقَْوَُلُ       ، 11ُممد آية  يَن آَمنُوا      :َوقَْوَُلُ       ، 31َوَيّزَْداَد اَِلِ َما اَِلِ
َ
يُُكْم َزاَدتُْه َهِذهِ إِيَمانًا فَأ

َ
أ

َوقَْوَُلُ       ، 113فَاْخَّشوُْهْم فََّزاَدُهْم إِيَمانًا سورة آل عمران آية      :َوقَْوَُلُ َجَل ِذْكُرهُ       ، 124فََّزاَدْتُهْم إِيَمانًا سورة اّتلوبة آية 
يَماِن،       ، 22َل إِيَمانًا َوتَْسِليًما سورة اْلحّزاب آية َوَما َزاَدُهْم إِ      :َتَعاََل  َوَكتََب ُعَمُر       َواحْلُُب ِِف اهللَِ َوابْلُْغُض ِِف اهللَِ ِمَن اْْلِ

ائَِع وَُحُدوًدا وَُسنَنً      :ْبُن َعبِْد الَْعِّزيِّز إََِل َعِدِي بِْن َعِديٍ  يَماِن فََرائَِض َوَْشَ يَماَن،       ا، إَِن لِْْلِ َفَمِن اْستَْكَملََها اْستَْكَمَل اْْلِ
يَماَن،        بَيِنَُها لَُكْم َحََّت َتْعَملُوا بَِها،       َوَمْن لَْم يَْستَْكِملَْها لَْم يَْستَْكِمِل اْْلِ

ُ
ِعْش فََسأ

َ
نَا لََعَ       فَإِْن أ

َ
ُمْت َفَما أ

َ
َوإِْن أ

 .ُصْحبَِتُكْم ِِبَِريٍص 

وسرۃ ) اتہک ان ےک ےلہپ اامین ےک اسھت اامین ںیم اور زایدیت وہ۔ اامین اک قلعت وقل اور لعف رہ دو ےس ےہ اور وہ ڑباتھ ےہ اور اتٹھگ ےہ۔ اسیج ہک اہلل اعتٰیل ےن رفامایاور 

: وسرۃ رممی) وج ولگ دیسیھ راہ رپ ںیہ ان وک اہلل اور دہاتی داتی ےہاور رفامای ہک  (13: وسرۃ افہکل) اور رفامای ہک مہ ےن ان وک دہاتی ںیم اور زایدہ ڑباھ دای (4: احتفل

اور رفامای ہک وج ولگ اامیدنار ںیہ ان اک اامین اور  (11: وسرۃ دمحم) اور رفامای ہک وج ولگ دہاتی رپ ںیہ اہلل ےن اور زایدہ دہاتی دی اور ان وک رپزیہاگری اطع رفامیئ (11

: وسرۃ اوتلہب) ور رفامای ہک اس وسرۃ ےن مت ںیم ےس سک اک اامین ڑباھ دای؟ یف اولاعق وج ولگ اامین الےئ ںیہ ان اک اامین اور زایدہ وہ ایگا (31: وسرۃ ادملرث) زایدہ وہا

اامین واولں اک اامین اور اور رفامای ہک انموقفں ےن ومونمں ےس اہک ہک اہمتری ربابدی ےک ےیل ولگ رثکبت عمج وہ رےہ ںیہ، ان اک وخف رکو۔ سپ ہی ابت نس رک  (124

اور رفامای ہک ان اک اور ھچک ںیہن ڑباھ، اہں اامین اور ااطتع اک ویشہ  (113: وسرۃ آل رمعان) «حسبنا اهلل و نعم الوكيل» ڑبھ ایگ اور ان ےک ہنم ےس یہی الکن

رواہ اوبداؤد )  اور اہلل یہ ےک ےیل یسک ےس د ینم رکان اامین ںیم دالخ ےہاور دحثی ںیم وارد وہا ہک اہلل یک راہ ںیم تبحم رانھک (22: وسرۃ االزحاب) رضور ڑبھ ایگ۔

بحتسم و ونسمن ابںیت  اور ہفیلخ رمع نب دبعازعلزی رہمح اہلل ےن دعی نب دعی وک اھکل اھت ہک اامین ےک ادنر ےنتک یہ رفاضئ اور اقعدئ ںیہ۔ اور دحود ںیہ اور (نع ایب اامہم
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ن وپرا ںیہ۔ سپ وج ان بس وک وپرا رکے اس ےن اانپ اامین وپرا رک ایل اور وج وپرے  رر رپ ان اک احلظ رےھک ہن ان وک وپرا رکے اس ےن اانپ اامیںیہ وج بس اامین ںیم دالخ 

وک اہمتری تبحص ںیم زدنہ رےنہ یک وخاشہ  ںیہن ایک۔ سپ ارگ ںیم زدنہ راہ وت ان بس یک یلیصفت ولعمامت مت وک التبؤں اگ اتہک مت ان رپ لمع رکو اور ارگ ںیم رم یہ ایگ وت ھجم

 یھب ںیہن۔

 

 

 

َوقَاَل اْبُن       اْجِلْس بِنَا نُْؤِمْن َساَعًة،      :َوقَاَل ُمَعاُذ ْبُن َجبٍَل       ، 212َولَِكْن َِلَّْطَمنِِئَ قَليِِْب سورة ابلقرة آية      :َوقَاَل إِبَْراِهيمُ 
يَماُن َُكُُه، اَْلَِقنُي      :َمْسُعودٍ  َوقَاَل       ََل َيبْلُُغ الَْعبُْد َحِقيَقَة اّتَلْقَوى َحََّت يََدَع َما َحاَك ِِف الَصْدِر،      :َوقَاَل اْبُن ُعَمرَ       اْْلِ
َع لَُكْم ِمَن اِِليِن،      :َُمَاِهد   وَْصيْنَاَك يَا ُُمََمُد َوإِيَاُه ِدينًا َواِحًدا،       َْشَ

َ
 .ِْشَْعًة َوِمنَْهاًجا َسِبياًل وَُسَنةً      :َوقَاَل اْبُن َعَباٍس       أ

اوسد ) اور اعمذ ر ی اہلل ہنع ےن اکی دہعف اکی باحیب نکیل ںیم اچاتہ وہں ہک ریمے دل وک یلست وہ اجےئ۔ اور اربامیہ ہیلع االسلم اک وقل رقآن دیجم ںیم وارد وہا ےہ ہک

اور ) امین ےہاھت ہک امہرے اپس وھٹیب اتہک اکی ڑھگی مہ اامین یک ابںیت رک ںیل۔ اور دبعاہلل نب وعسمد ر ی اہلل ہنع ےن رفامای اھت ہک نیقی وپرا اےس اہک  (نب البل انیم

ںیہن چنہپ اتکس بج کت ہک وج ابت دل ںیم یتکٹھک اور دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع اک وقل ےہ ہک دنبہ وقتٰی یک الص تقیقح ینعی ہنہک وک  (ربص آداھ اامین ےہ۔ رواہ اربطلاین

اس ےن اہمترے ےیل دنی اک ویہ راہتس رہھٹاای ) اخل یک ریسفت ںیم رفامای ہک «ْشع لكم من اِلين» وہ اےس ابلکل وھچڑ ہن دے۔ اور اجمدہ رہمح اہلل ےن آتی رکہمی

مہ ےن مت وک اور ونح وک اکی یہ دنی ےک ےیل وتیص یک ےہ اور دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ! اس اک بلطم ہی ےہ ہک اے دمحم (وج ونح ہیلع االسلم ےک ےیل رہھٹاای اھت

 رماد ےہ۔ (کین رطہقی) ےک قلعتم رفامای ہک اس ےس لیبس دیساھ راہتس اور تنس « ْشعة ومنهاجا» ےن آتی رکہمی

 

 

 

 :بَاُب ُدََعُؤُكْم إِيَمانُُكمْ  -2
 اہمتری داعںیئ اہمترے اامین یک العتم ںیہاس ابت اک ایبن ہک : ابب

 بُِكْم َرِِّب لَْوَل ُدََعُؤُكْم سورة الفرقان آية      :ِلَقْوَِلِ َعَّز وََجَل 
ُ
يَمانُ       ، 11قُْل َما َيْعبَأ  .َوَمْعََن اُِلََعِء ِِف اللَُغِة اْْلِ

 اس ےس اہمترا اامین رماد ےہ۔ «ايمانكم» ہکےک ابرے ںیم رفامای  «دَعؤكم» اور وسرۃ ارفلاقن یک آتی ںیم ظفل
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 1 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُعبَيُْد اهللَِ ْبُن ُموََس  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب ُسْفيَانَ  أ

َ
رَِضَ اهللَُ  ابِْن ُعَمرَ  َعِن       ،  ِعْكِرَمَة بِْن َخاِِلٍ  َعنْ       ،  َحنَْظلَُة ْبُن أ

َن ُُمََمًدا رَُسوُل       بُِِنَ اْْلِْساَلُم لََعَ ََخٍْس، "     :قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَاَل       َعنُْهَما، 
َ
ْن ََل إََِلَ إََِل اهللَُ َوأ

َ
َشَهاَدِة أ

 ".وََصْوِم َرَمَّضانَ       َواحْلَِج،       َوإِيتَاِء الَّزََكِة،       َوإِقَاِم الَصاَلِة،       اهللَِ، 
 د ےس رواتی یک اوہنں مہ ےس دیبعاہلل نب ومٰیس ےن ہی دحثی ایبن یک۔ اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ اس یک ابتب ہلظنح نب ایب ایفسن ےن ربخ دی۔ اوہنں ےن رکعہم نب اخ

ےن رفامای االسم یک اینبد اپچن زیچوں رپ اقمئ یک یئگ ےہ۔ اول وگایہ دانی ہک اہلل ےک وسا  ہیلع وملسیلص اہلل  روسل اہلل ےن دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےس رواتی یک ہک

 اہلل ےک ےچس روسل ںیہ اور امنز اقمئ رکان اور زٰوکۃ ادا رکان اور جح رکان اور راضمن ےک روزے رانھک۔ یلص اہلل ہیلع وملس وکیئ وبعمد ںیہن اور کشیب دمحم

 

 

 

مُ  -3
ُ
 :وِر اِْليَمانِ بَاُب أ

 اامین ےک اکومں اک ایبن: ابب

ِق َوالَْمْغرِِب َولَِكَن الرِْبَ َمْن آَمَن بِاهللَِ َواَْلَوْ          :َوقَْوِل اهللَِ َتَعاََل  ْن تَُولُوا وُُجوَهُكْم قِبََل الَْمْْشِ
َ
ِم اآلِخِر لَيَْس الرِْبَ أ

 َوِِّف َواّنَلِبينَِي َوآََت الَْماَل لََعَ ُحبِِه َذِوي الُْقْرََب َواَْلَتَاََم َوالَْمَساِكنَي َواْبَن الَسِبيِل َوالَسائِِلنيَ َوالَْماَلئَِكِة َوالِْكتَاِب 
سَ 

ْ
قَاَم الَصاَلَة َوآََت الَّزََكَة َوالُْموفُوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا ََعَهُدوا َوالَصابِِريَن ِِف ابْلَأ

َ
وََلَِك الِرقَاِب َوأ

ُ
ِس أ

ْ
اِء وَِحنَي ابْلَأ اِء َوالرََّضَ

وََلَِك ُهُم الُْمَتُقونَ 
ُ
يَن َصَدقُوا َوأ فْلََح الُْمْؤِمنُونَ          :َوقَْوَِلِ .     اَِلِ

َ
 .اآليَةَ      قَْد أ

م  (امنز ںیم) اور اہلل اپک ےک اس رفامن یک رشتحی ہک یکین یہی ںیہن ےہ ہک مت

 ھ
ح
پ 

یک ذات و ) یک رطف رک ول ہکلب ایلص یکین وت اس ااسنن یک ےہ وج اہللاانپ ہنم وپرب ای 

 دقر یبن روسل داین رپ نیقی رےھک اور ایقتم وک ربقح امےن اور رفوتشں ےک ووجد رپ اامین الےئ اور آامسن ےس انزل وہےن وایل اتکب وک اچس میلست رکے۔ اور سج (افصت

ومیتیں وک اور دورسے اتحمج  (اندار) رہتش داروں وک اور (احتج دنم) ر وہ صخش امل داتی وہ اہلل یک تبحم ںیم اےنپںیم رشتفی الےئ ان بس وک اچس میلست رکے۔ او

رگدن ڑھچاےن ںیم اور امنز یک اپدنبی رکات وہ اور زٰوکۃ  (دیقی اور الغومں یک) ںیم وسال رکےن واولں وک اور (الاچری)اسمرفوں وک اور (گنت دتس) ولوگں وک اور

اور امیبری ںیم رکات وہ اور اےنپ ودعوں وک وپرا رکےن واےل بج وہ یسک ارم یک ابتب ودعہ رکںی۔ اور وہ ولگ وج ربص و رکش رکےن واےل ںیہ گنت دیتس ںیم  ادا

ےل اکایمب وہ ےئگ۔ وج اینپ امنزوں ںیم اہجد ںیم یہی ولگ وہ ںیہ نج وک اچس ومنم اہک اج اتکس ےہ اور یہی ولگ درتقیقح رپزیہاگر ںیہ۔ ًانیقی اامین وا (رعمہک) اور

اگموہں یک ظاف ت رکےن وشخع وضخع رکےن واےل ںیہ اور وج وغل ابوتں ےس ربانکر رےنہ واےل ںیہ اور وہ وج زٰوکۃ ےس اپزیکیگ احلص رکےن واےل ںیہ۔ اور وج اینپ رش
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زان ای ولاتط ای تشم زین وریغہ )  ان رپ وکیئ ازلام ںیہن۔ اہں وج ان ےک العوہواےل ںیہ وساےئ اینپ ویبویں اور ولڈنویں ےس ویکہکن ان ےک اسھت تبحص رکےن ںیم

ر رپ ظاف ت رکےت ںیہ یہی وہشت راین رکںی اےسی ولگ دح ےس ےنلکن واےل ںیہ۔ اور وج ولگ اینپ اامتن و دہع اک ایخل رےنھک واےل ںیہ اور وج اینپ امنزوں یک اکلم  ر (ےس

 لص رک ںیل ےگ رھپ وہ اس ںیم ہشیمہ رںیہ ےگ۔ولگ تنج ارفلدوس یک وراتث اح

 

 

 

 1 :دحثی ربمن

بُو ََعِمٍر الَْعَقِدُي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن ُُمََمدٍ  َحَدَثنَا
َ
،  َعبِْد اهللَِ بِْن ِدينَارٍ  َعنْ       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن باَِللٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

ِِب َصاِلٍح  َعنْ       
َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
يَماُن بِّْضع  وَِسُتوَن ُشْعبًَة، "     :قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       رَِضَ اهللَُ َعنْه،  أ اْْلِ

يَمانِ         ".َواحْلَيَاُء ُشْعبَة  ِمَن اْْلِ
اہلل نب دانیر اہلل نب دمحم  یفع ےن، اوہنں ےن اہک مہ ےس ایبن ایک اوباعرم یدقی ےن، اوہنں ےن اہک مہ ےس ایبن ایک نامیلن نب البل ےن، اوہنں ےن دبعمہ ےس ایبن ایک دبع

یلص اہلل ہیلع  آپ اہلل ہیلع وملس ےس ےس، اوہنں ےن رواتی ایک اوباصحل ےس، اوہنں ےن  لق ایک اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن  لق رفامای انجب یبن رکمی یلص

 یھب اامین یک اکی اشخ ےہ۔ (رشم)ےن رفامای ہک اامین یک اسھٹ ےس ھچک اورپ اشںیخ ںیہ۔ اور ایحء وملس

 

 

 

 :بَاُب الُْمْسِلُم َمْن َسِلَم الُْمْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدهِ  -4
 (وکیئ فیلکت ہن اپںیئ ) املسمن ےچب رںیہ املسمن وہ ےہ سج یک زابن اور اہھت ےس درگی : ابب

 12 :دحثی ربمن

ِِب إِيَاٍس  َحَدَثنَا
َ
ِِب الَسَفرِ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدُم ْبُن أ

َ
ِِب َخاِِلٍ        ،  َعبِْد اهللَِ بِْن أ

َ
،  الَّشْعيِِبِ  َعنْ       ،  َوإِْسَماِعيَل بِْن أ

الُْمْسِلُم َمْن َسِلَم الُْمْسِلُموَن ِمْن "     :قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما،  َعبِْد اهللَِ بِْن َعْمٍرو َعنْ       
بُو َعبْد اهللَِ       ، "نْهُ َوالُْمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما َّنََه اهللَُ عَ       لَِسانِِه َوَيِدهِ، 

َ
بُو ُمَعاِوَيةَ  َوقَاَل      :قَاَل أ

َ
،  ََعِمرٍ  َعنْ       ،  َداوُد َحَدَثنَا     : أ

لَْعَ  َوقَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  َعبَْد اهللَِ  َسِمْعُت      :قَاَل       
َ
،  َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  ََعِمرٍ  َعنْ       ،  َداوُدَ  َعنْ      : َعبُْد اْْل

 .َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       
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رکےت ںیہ، اوہنں ےن ےس  لق مہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ہی دحثی ایبن یک، ان وک ہبعش ےن وہ دبعاہلل نب ایب ارفسل اور اامسلیع ےس رواتی رکےت ںیہ، وہ دوونں یبعش 

ےن رفامای املسمن وہ ےہ سج یک زابن اور اہھت  یلص اہلل ہیلع وملس پدبعاہلل نب رمعو نب اعص ر ی اہلل امہنع ےس، وہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس رواتی رکےت ںیہ ک    

ےن رفامای اور اوباعموہی ےن ہک مہ وک  (اامم اخبری رہمح اہلل) ای۔ اوبدبعاہللےس املسمن ےچب رںیہ اور اہمرج وہ ےہ وج ان اکومں وک وھچڑ دے نج ےس اہلل ےن عنم رفام

 ایبن رکےت ںیہ انجب یبن دحثی ایبن یک داؤد نب ایب دنہ ےن، اوہنں ےن رواتی یک اعرم یبعش ےس، اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن انس دبعاہلل نب رمعو نب اعص ےس، وہ دحثی

اور اہک ہک دبعاالٰیلع ےن رواتی ایک داؤد ےس، اوہنں ےن اعرم ےس، اوہنں ےن دبعاہلل نب رمعو نب اعص ےس، اوہنں  (ذموکرہ دحثی ویہ) ےس یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 ےس۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےن یبن رکمی

 

 

 

فَّْضُل  -5
َ
ُي اْلِْساَلِم أ

َ
 :بَاُب أ
 وکن اس االسم الضف ےہ ؟: ابب

 11 :دحثی ربمن

ِِب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ْبُن ََيََْي بِْن َسِعيٍد الُْقرَِِشِ َسِعيُد  َحَدَثنَا
َ
ِِب بُرَْدةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
بُو بُرَْدَة ْبُن َعبِْد اهللَِ بِْن أ

َ
ِِب  َعنْ       ،  أ

َ
أ

ِِب ُموََس  َعنْ       ،  بُرَْدةَ 
َ
فَّْضُل ؟ قَاَل       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :الُواقَ      :قَاَل       رَِضَ اهللَُ َعنُْه،  أ

َ
ُي اْْلِْساَلِم أ

َ
َمْن َسِلَم الُْمْسِلُموَن ِمْن "     :أ

 ".لَِسانِِه َوَيِدهِ 
ہلل نب ایب ربدہ ےس، اوہنں ےن مہ وک دیعس نب ٰییحی نب دیعس اومی رقیشی ےن ہی دحثی انسیئ، اوہنں ےن اس دحثی وک اےنپ وا د ےس  لق ایک، اوہنں ےن اوبربدہ نب دبعا

ےن رفامای وہ  یلص اہلل ہیلع وملس وکن اس االسم الضف ےہ؟ وت یبن رکمی! ولوگں ےن وپاھچ ای روسل اہلل ایب ربدہ ےس، اوہنں ےن اوبومٰیس ر ی اہلل ہنع ےس، وہ ےتہک ںیہ ہک

 رںیہ۔سج ےک امےنن واےل املسمونں یک زابن اور اہھت ےس اسرے املسمن السیتم ںیم 

 

 

 

 :بَاُب إِّْطَعاُم الَّطَعاِم ِمَن اْلِْساَلمِ  -6
 یھب االسم ںیم دالخ ےہ( وھبےک انداروں وک ) اھکان الھکان : ابب
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 12 :دحثی ربمن

ِِب  َعنْ       ،  يَِّزيدَ        َعْن،       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعْمُرو ْبُن َخاِِلٍ  َحَدَثنَا
َ
رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما،  َعبِْد اهللَِ بِْن َعْمٍرو َعنْ       ،  اْْلرَْيِ أ

ََل اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       
َ
َن رَُجاًل َسأ

َ
ُي اْْلِْساَلِم َخرْي  ؟ قَاَل       أ

َ
 الَساَلَم لََعَ َمنْ       ُتّْطِعُم الَّطَعاَم، "     :أ

ُ
َعَرفَْت َوَمْن  َوَتْقَرأ

 ".لَْم َتْعرِْف 
اکی دن اکی   امہنع ےس ہکمہ ےس دحثی ایبن یک رمعو نب اخ د ےن، ان وک ثیل ےن، وہ رواتی رکےت ںیہ زیدی ےس، وہ اوباریخل ےس، وہ دبعاہلل نب رمعو نب اعص ر ی اہلل

رفامای ہک مت اھکان الھکؤ، اور سج وک اچہپون اس وک یھب اور سج وک ہن اچہپون اس وک یھب، ارغلض بس وک ےس وپاھچ ہک وکن اس االسم  رتہ ےہ؟  یلص اہلل ہیلع وملس آدیم ےن یبن رکمی

 السم رکو۔

 

 

 

ِخيِه َما َُيُِب ّنِلَْفِسهِ  -7
َ
ْن َُيَِب ْل

َ
 :بَاُب ِمَن اِْليَماِن أ

 ےیل دنسپ رکےئ اامین ںیم دالخ ےہ ہک املسمن وج اےنپ ےیل دنسپ رکے ویہ زیچ اےنپ اھبیئ ےک: ابب

 13 :دحثی ربمن

نٍَس  َعنْ       ،  َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  ُشْعبَةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       رَِضَ اهللَُ َعنُْه،  أ

نٍَس  َعنْ       ،  َقتَاَدةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  الُْمَعلِمِ ُحَسنْيٍ  َوَعنْ       وََسلََم، 
َ
ََل يُْؤِمُن "     :قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  أ

ُب ّنِلَْفِسهِ  ِخيِه َما َُيِ
َ
َب ِْل َحُدُكْم َحََّت َُيِ

َ
 ".أ

 ٰییحی ےن، اوہنں ےن ہبعش ےس  لق ایک، اوہنں ےن داتدہ ےس، اوہنں ےن اسن ر ی اہلل ہنع اخدم روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس مہ ےس دحثی ایبن یک دسمد ےن، ان وک

ےس،   ر ی اہلل ہنعےس، اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس رواتی ایک۔ اور ہبعش ےن نیسح ملعم ےس یھب رواتی ایک، اوہنں ےن داتدہ ےس، اوہنں ےن اسن

ےن رفامای مت ںیم ےس وکیئ صخش اامیدنار ہن وہ اگ بج کت اےنپ اھبیئ ےک ےیل وہ ہن  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس  لق رفامای ہک

 اچےہ وج اےنپ سفن ےک ےیل اچاتہ ےہ۔
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 :وََسلََم ِمَن اِْليَمانِ بَاُب ُحُب الرَُسوِل َصىَل اهللَُ َعلَيِْه  -8
 روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس تبحم رانھک یھب اامین ںیم دالخ ےہ: ابب

 14 :دحثی ربمن

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
بُو الِّزنَادِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُشَعيْب   أ

َ
ْعَرِج  َعِن       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
ن       رَِضَ اهللَُ َعنُْه،  أ

َ
أ

ي َّنْفِِس بِيَِدهِ، "     :َقاَل       رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  هِ       فََواَِلِ َحَب إََِلِْه ِمْن َواِِلِ
َ
ُكوَن أ

َ
َحُدُكْم َحََّت أ

َ
ََل يُْؤِمُن أ

هِ   ".َوَوَِلِ
 مہ ےس 

 
کہ

ک روسل اہللاوباامیلن ےن دحثی ایبن یک، ان وک بیعش ےن، ان وک اوبزلاند ےن ارعج ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس  لق یک 

 

 ش
ي ی

یلص اہلل ہیلع  

وا د اور اوالد ےس یھب زایدہ اس اک ےن رفامای، مسق ےہ اس ذات یک سج ےک اہھت ںیم ریمی اجن ےہ۔ مت ںیم ےس وکیئ یھب اامیدنار ہن وہ اگ بج کت ںیم اس ےک  وملس

 وبحمب ہن نب اجؤں۔

 

 

 15 :دحثی ربمن

نٍَس  َعنْ       ،  َعبِْد الَْعِّزيِّز بِْن ُصَهيٍْب  َعنْ       ،  اْبُن ُعلََيةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َيْعُقوُب ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا
َ
اهللَُ َعِن اّنَليِِبِ َصىَل       ،  أ

نٍَس  َعنْ       ،  َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  ح وَحَدَثنَا. َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
ََل "     :قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَاَل       ،  أ

َحَب إََِلْ 
َ
ُكوَن أ

َ
َحُدُكْم َحََّت أ

َ
َْجَِعنيَ يُْؤِمُن أ

َ
هِ َواّنَلاِس أ ِه َوَوَِلِ  ".ِه ِمْن َواِِلِ

 رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ںیمہ دحثی ایبن یک وقعیب نب اربامیہ ےن، ان وک انب ہیلع ےن، وہ دبعازعلزی نب بیہص ےس رواتی رکےت ںیہ، وہ اسن ر ی اہلل ہنع ےس وہ یبن

یلص اہلل ہیلع  یبن رکمی ثی ایبن یک، ان وک ہبعش ےن، وہ داتدہ ےس  لق رکےت ںیہ، وہ اسن ر ی اہلل ہنع ےس ہکےس  لق رکےت ںیہ اور مہ وک آدم نب ایب اایس ےن دح

  ہن وہ اجےئ۔ےن رفامای مت ںیم ےس وکیئ صخش اامیدنار ہن وہ اگ بج کت اس ےک وا د اور اس یک اوالد اور امتم ولوگں ےس زایدہ اس ےک دل ںیم ریمی تبحم وملس

 

 

 

 :بَاُب َحالََوِة اِْليَمانِ  -9
 اامین یک اھٹمس ےک ایبن ںیم: ابب
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 11 :دحثی ربمن

يُوُب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الْوََهاِب اّثلََقِِفُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن الُْمثَََن  َحَدَثنَا
َ
ِِب قاَِلبَةَ  َعنْ       ،  أ

َ
نٍَس  َعنْ       ،  أ

َ
رَِضَ اهللَُ  أ

يَماِن، "     :قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       َعنُْه،  َحَب       ثاََلث  َمْن ُكَن ِفيِه وََجَد َحاَلَوَة اْْلِ
َ
ْن يَُكوَن اهللَُ َورَُسوَُلُ أ

َ
أ

َب       إََِلِْه ِمَما ِسَواُهَما،  ْن َُيِ
َ
َِ، َوأ ُبُه إََِل هلِل ْن ُيْقَذَف ِِف اّنَلارِ       الَْمرَْء ََل َُيِ

َ
ْن َيُعوَد ِِف الُْكْفِر َكَما يَْكَرُه أ

َ
ْن يَْكَرَه أ

َ
 ".َوأ

وہ یبن  اہلل ہنع ےس انلق ںیہںیمہ دمحم نب ٰینثم ےن ہی دحثی ایبن یک، ان وک دبعاولاہب یفقث ےن، ان وک اویب ےن، وہ اوبالقہب ےس رواتی رکےت ںیہ، وہ اسن ر ی 

ےن رفامای نیت ںیتلصخ ایسی ںیہ ہک سج ںیم ہی دیپا وہ اجںیئ اس ےن اامین یک اھٹمس وک اپ ایل۔ اول ہی ہک اہلل اور اس  یلص اہلل ہیلع وملس ےس آپ یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

اسنن ےس ضحم اہلل یک راض ےک ےیل تبحم رےھک۔ رسیتے ہی ہک وہ رفک ںیم واسپ ولےنٹ اک روسل اس ےک زندکی بس ےس زایدہ وبحمب نب اجںیئ، دورسے ہی ہک وہ یسک ا

 وک ااسی ربا اجےن اسیج ہک آگ ںیم ڈاےل اجےن وک ربا اجاتن ےہ۔

 

 

نَْصارِ  -11
َ
 :بَاُب َعالََمِة اِْليَماِن ُحِب اْل

 ااصنر یک تبحم اامین یک اشنین ےہ: ابب

 11 :دحثی ربمن

بُو  َحَدَثنَا
َ
ِن      :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  الَْوَِلدِ أ ْخرَبَ

َ
نًَسا َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َعبِْد اهللَِ بِْن َجرْبٍ  أ

َ
َعِن اّنَليِِبِ       ،  أ

نَْصاِر، آيَُة "     :قَاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
يَماِن ُحُب اْْل نَْصارِ       اْْلِ

َ
 ".َوآيَُة اّنلَِفاِق ُبْغُض اْْل

اہلل ہنع ےس اس وک انس، وہ مہ ےس اس دحثی وک اوباولدیل ےن ایبن ایک، ان ےس ہبعش ےن، اںیہن دبعاہلل نب ریبج ےن ربخ دی، وہ ےتہک ںیہ ہک مہ ےن اسن نب ام ک ر ی 

ےن رفامای ااصنر ےس تبحم رانھک اامین یک اشنین ےہ اور ااصنر ےس ہنیک رانھک افنق یک اشنین  یلص اہلل ہیلع وملس آپ  ےس رواتی رکےت ںیہ ہکروسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس

 ےہ۔

 

 

 

 :بَاب   -11
 ابب: ابب
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 11 :دحثی ربمن

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ ْخرَبَ

َ
بُو ِإْدِريَس ََعئُِذ اهللَِ ْبُن َعبِْد اهللَِ  أ

َ
نَ       ،  أ

َ
ُعبَاَدَة  أ

َحُد اّنُلَقبَاِء ََلْلََة الَْعَقبَِة،       رَِضَ اهللَُ َعنُْه،  ْبَن الَصاِمِت 
َ
َن رَُسوَل       َوََكَن َشِهَد بَْدًرا َوُهَو أ

َ
قَاَل       اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  أ

ْصَحابِهِ 
َ
ُكوا بِاهللَِ َشيْئًا، "     :وََحْوََلُ ِعَصابَة  ِمْن أ ْن ََل تُْْشِ

َ
قُوا،       بَايُِعوِن لََعَ أ ْوََلَدُكْم،       َوََل تَّْزنُوا،       َوََل تَْْسِ

َ
َوََل       َوََل َتْقتُلُوا أ

 
ْ
رُْجِلُكْم، تَأ

َ
يِْديُكْم َوأ

َ
ونَُه َبنْيَ أ ْجُرُه لََعَ اهللَِ،       َوََل َتْعُصوا ِِف َمْعُروٍف،       تُوا بِبُْهتَاٍن َتْفََتُ

َ
َصاَب       َفَمْن َوََف ِمنُْكْم فَأ

َ
َوَمْن أ

َصاَب ِمْن َذلَِك َشيْئًا ُثَم َسََتَُه اهللَُ َفُهَو إََِل اهللَِ إِْن َشاَء َعَفا َعنُْه َومَ       ِمْن َذلَِك َشيْئًا َفُعوقَِب ِِف اُِلّْنيَا َفُهَو َكَفاَرة  ََلُ، 
َ
ْن أ

 .َفبَاَيْعنَاُه لََعَ َذلِك      ، "َوإِْن َشاَء ََعَقبَهُ 
ابعدہ نب  اوبادرسی اعذئ اہلل نب دبعاہلل ےن ربخ دی ہکمہ ےس اس دحثی وک اوباامیلن ےن ایبن ایک، ان وک بیعش ےن ربخ دی، وہ زرہی ےس  لق رکےت ںیہ، اںیہن 

ےن اس وتق بج  یلص اہلل ہیلع وملس وبیقنں ںیم ےس ےھت۔ رفامےت ںیہ ہک روسل اہلل (ابرہ) اصتم ر ی اہلل ہنع وج ندر یک ڑلایئ ںیم رشکی ےھت اور ۃلیلاہبقعل ےک

ےس تعیب رکو اس ابت رپ ہک اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی ہن رکو ےگ، وچری ہن رکو ےگ، زان ہن رکو ےگ، اینپ  آپ ےک رگد باحہب یک اکی امجتع یھٹیب وہیئ یھت رفامای ہک ھجم

ے اگ وت وپرا رک (اس دہع وک) انرفامین ہن رکو ےگ۔ وج وکیئ مت ںیم (اہلل یک) اوالد وک لتق ہن رکو ےگ اور ہن دمعاً یسک رپ وکیئ انقح اتہبن ابدنوھ ےگ اور یسک یھب ایھچ ابت ںیم

زسا دے دی یئگ وت ہی زسا اس  (االسیم اقونن ےک تحت) ںیم ےس یسک اک اراکتب رکے اور اےس داین ںیم (ربی ابوتں) اس اک وثاب اہلل ےک ذےم ےہ اور وج وکیئ ان

اہلل ےک وحاہل ےہ،  (اعمہلم) وک اپھچ ایل وت رھپ اس اک (ہانگ) ےیل ندال وہ اجےئ یگ اور وج وکیئ ان ںیم ےس یسک ابت ںیم التبم وہ ایگ اور اہلل ےن اس ےک (انگوہں ےک) ےک

 ےس تعیب رک یل۔ یلص اہلل ہیلع وملس رپ آپ (بس ابوتں)رھپ مہ بس ےن ان (ابعدہ ےتہک ںیہ ہک) ارگ اچےہ اعمف رکے اور ارگ اچےہ زسا ددیے۔

 

 

 

 :بَاُب ِمَن اِِليِن الِْفَراُر ِمَن الِْفَِتِ  -12
 ںیم اشلم ےہ( یہ ) دنی ( یھب ) اھبانگ ونتفں ےس دور : ابب

 11 :دحثی ربمن

ِِب َصْعَصَعةَ  َعنْ       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
َ
بِيهِ َعنْ       ،  َعبِْد الرَِْحَِن بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن َعبِْد الرَِْحَِن بِْن أ

َ
،  أ

ِِب  َعنْ       
َ
نَُه قَاَل       ،  َسِعيٍد اْْلُْدِريِ أ

َ
، "     :قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :أ ْن يَُكوَن َخرْيَ َماِل الُْمْسِلِم َغنَم 

َ
يُوِشُك أ

بَاِل َوَمَواقَِع الَْقّْطِر،         ".لِْفَِتِ يَِفُر بِِديِنِه ِمَن ا      يَتْبَُع بَِها َشَعَف اجْلِ
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صغہ ےس، اوہنں ےن (اس دحثی وک) مہ ےس
صع
 دبعاہلل نب ہملسم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اےس ام ک رہمح اہلل ےس  لق ایک، اوہنں ےن دبعارلنٰمح نب دبعاہلل نب ایب 

بس ) ےن رفامای وہ وتق رقبی ےہ بج املسمن اک یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ےس، وہ اوب دیعس دخری ےس  لق رکےت ںیہ ہک (دبعاہلل رہمح اہلل) اےنپ ابپ

 ۔ نج ےک ےھچیپ وہ اہپڑوں یک وچویٹں اور رباسیت وادویں ںیم اےنپ دنی وک اچبےن ےک ےیل اھبگ اجےئ اگ۔(اس یک رکبایں وہں یگ) دمعہ امل (ےس

 

 

 

نَا »: بَاُب قَْوِل اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ  -13
َ
ْعلَُمُكْم بِاهللَِ أ

َ
 «أ

 روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اس اراشد یک لیصفت ہک ںیم مت بس ےس زایدہ اہلل اعتٰیل وک اجاتن وہں: ابب

َن الَْمْعِرفََة فِْعُل الَْقلِْب ِلَقْوِل اهللَِ َتَعاََل 
َ
     :    قُلُوُبُكمْ َولَِكْن يَُؤاِخُذُكْم بَِما َكَسبَْت          :َوأ

  رگتف رکے اگ اس رپ وج اہمترے دولں ےن ایک وہ اگ۔ (اہلل) نکیل دل اک لعف ےہ۔ اس ےیل ہک اہلل اعتٰیل ےن رفامای ےہ «معرفت» اور اس ابت اک وبثت ہک

 

 

 

 22 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َساَلمٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشامٍ  َعنْ       ،  َعبَْدةُ  أ

َ
ََكَن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

َمَرُهْم، 
َ
ْعَماِل بَِما يُِّطيُقوَن،       َعلَيِْه وََسلََم إَِذا أ

َ
َمَرُهْم ِمَن اْْل

َ
إَِن اهللََ قَْد َغَفَر لََك َما       َك يَا رَُسوَل اهللَِ، إِنَا لَْسنَا َكَهيْئَتِ      :قَالُوا      أ

َخَر، 
َ
نَا     :ُثَم َيُقوُل       َفيَْغَّضُب َحََّت ُيْعَرَف الَْغَّضُب ِِف وَْجِهِه،       َتَقَدَم ِمْن َذنِْبَك َوَما تَأ

َ
ْعلََمُكْم بِاهللَِ أ

َ
ْتَقاُكْم َوأ

َ
 ".إَِن أ

یت ںیہ  نب السم ےن ایبن یک، وہ ےتہک ںیہ ہک اںیہن اس یک دبعہ ےن ربخ دی، وہ ماشم ےس  لق رکےت ںیہ، ماشم اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس وہ رفامہی دحثی مہ ےس دمحم

باحہب ر ی اہلل  مہن ےن رعض  (رپاس ) ولوگں وک یسک اکم اک مکح دےتی وت وہ ااسی یہ اکم وہات سج ےک رکےن یک ولوگں ںیم اطتق وہیت یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہک

اس ےیل ںیمہ اےنپ ےس ) اور آپ یک اہلل اپک ےن ایلگ یلھچپ بس زغلںیش اعمف رفام دی ںیہ۔(آپ وت وصعمم ںیہ) مہ ولگ وت آپ ےسیج ںیہن ںیہ! ایک ہک ای روسل اہلل

ےک رہچہ ابمرک ےس رہرہ وہےن  یگ۔ رھپ  یلص اہلل ہیلع وملس ےئ ٰیتح ہک یگفخ آپانراض وہ یلص اہلل ہیلع وملس آپ (ہی نس رک) (ھچک زایدہ ابعدت رکےن اک مکح رفامےیئ

 ۔(سپ مت ھجم ےس ڑبھ رک ابعدت ںیہن رک ےتکس) رفامای ہک کشیب ںیم مت بس ےس زایدہ اہلل ےس ڈرات وہں اور مت بس ےس زایدہ اےس اجاتن وہں۔
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ْن َيُعوَد ِِف الُْكْفِر  -14
َ
ْن يُلََْق ِِف اّنلَاِر ِمَن اِْليَمانِ بَاُب َمْن َكِرَه أ

َ
 :َكَما يَْكَرُه أ

 وج آدیم رفک یک رطف وایسپ وک آگ ںیم رگےن ےک ربارب ےھجمس ، وت اس یک ہی روش یھب اامین ںیم دالخ ےہ: ابب

 21 :دحثی ربمن

نٍَس  َعنْ       ،  َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن َحْرٍب  َحَدَثنَا
َ
ثاََلث  "     :قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  أ

يَماِن،  َحَب إََِلِْه ِمَما ِسَواُهَما،       َمْن ُكَن ِفيِه وََجَد َحاَلَوَة اْْلِ
َ
َِ، َومَ       َمْن ََكَن اهللَُ َورَُسوَُلُ أ ُبُه إََِل هلِل َحَب َعبًْدا ََل َُيِ

َ
ْن أ

ْن يُلََْق ِِف اّنَلارِ       
َ
ّْنَقَذُه اهللَُ َكَما يَْكَرُه أ

َ
ْن َيُعوَد ِِف الُْكْفِر َبْعَد إِْذ أ

َ
 ".َوَمْن يَْكَرُه أ

، وہ اسن ر ی اہلل ہنع ےس، اور وہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس اس دحثی وک مہ ےس نامیلن نب رحب ےن ایبن ایک، ان ےس ہبعش ےن، وہ داتدہ ےس رواتی رکےت ںیہ

ےن رفامای، سج صخش ںیم ہی نیت ابںیت وہں یگ وہ اامین اک زمہ اپےل اگ، اکی ہی ہک وہ صخش ےسج اہلل اور اس اک روسل ان ےک  یلص اہلل ہیلع وملس آپ  لق رکےت ںیہ ہک

وج یسک دنبے ےس ضحم اہلل یہ ےک ےیل تبحم رکے اور رسیتی ابت ہی ہک ےسج اہلل ےن رفک ےس اجنت دی وہ، رھپ دوابرہ رفک  اموسا ےس زایدہ زعزی وہں اور دورسے ہی ہک

 اایتخر رکےن وک وہ ااسی ربا ےھجمس اسیج آگ ںیم رگ اجےن وک ربا اجاتن ےہ۔

 

 

 

ْعَمالِ  -15
َ
ْهِل اِْليَماِن ِِف اْل

َ
 :بَاُب َتَفاُضِل أ

 (نیع نکمم ےہ ) اک لمع ںیم اکی دورسے ےس ڑبھ اجان اامین واولں : ابب

 22 :دحثی ربمن

بِيهِ  َعنْ       ،  َعْمِرو بِْن ََيََْي الَْماِزِنِ  َعنْ       ،  َمالِك   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا
َ
ِِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِ  َعنْ       ،  أ

َ
رَِضَ اهللَُ  أ

ْهُل اجْلََنِة اجْلََنَة، "     :قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،        َعنُْه،
َ
ْهُل اّنَلاِر اّنَلاَر،       يَْدُخُل أ

َ
ْخرُِجوا      :ُثَم َيُقوُل اهللَُ َتَعاََل       َوأ

َ
أ

ِو احْلَيَاِة َشَك       َفيُْخرَُجوَن ِمنَْها قَِد اْسوَُدوا،       ِمْن إِيَماٍن،  َمْن ََكَن ِِف قَلِْبِه ِمثَْقاُل َحَبٍة ِمْن َخرَْدلٍ 
َ
َفيُلَْقْوَن ِِف َّنَهِر احْلَيَا أ

َّنَها َُتُْرُج َصْفَراَء ُملْتَِوَيةً       َمالِك  َفيَنْبُتُوَن َكَما تَنْبُُت احْلَِبُة ِِف َجانِِب الَسيِْل، 
َ
لَْم تََر أ

َ
و َحَدَثنَا     : وَُهيْب   قَاَل       ، "أ احْلَيَاِة، َعْمر 

 .َخرَْدٍل ِمْن َخرْيٍ      :َوقَاَل       
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ےت ںیہ اور وہ اوب دیعس دخری مہ ےس اامسلیع ےن ہی دحثی ایبن یک، وہ ےتہک ںیہ ان ےس ام ک ےن، وہ رمعو نب ٰییحی ااملزین ےس  لق رکےت ںیہ، وہ اےنپ ابپ ےس رواتی رک

رفامای بج یتنج تنج ںیم اور دوزیخ دوزخ ںیم دالخ وہ اجںیئ ےگ۔  وملس ےنیلص اہلل ہیلع  آپ اہلل ہنع اور وہ یبن ارکم یلص اہلل ہیلع وملس ےس  لق رکےت ںیہ ہکر ی 

دوزخ ےس اکنل ےیل اجںیئ ےگ اور وہ  (ولگاےسی ) اامین وہ، اس وک یھب دوزخ ےس اکنل ول۔ بت (یھب)اہلل اپک رفامےئ اگ، سج ےک دل ںیم رایئ ےک داےن ےک ربارب

اہیں راوی وک کش وہ ایگ ےہ ہک اورپ ےک راوی ےن وکن اس ظفل ) لج رک وکےلئ یک رطح ایسہ وہ ےکچ وہں ےگ۔ رھپ زدنیگ یک رہن ںیم ای ابرش ےک اپین ںیم ڈاےل اجںیئ ےگ۔

داےن اگ آےت ںیہ۔ ایک مت ےن ںیہن داھکی ہک داہن زردی املئ چیپ در چیپ اتلکن ےہ۔ اس وتق وہ داےن یک رطح اگ آںیئ ےگ سج رطح دنی ےک انکرے  (اامعتسل ایک

 اک ظفل ایبن ایک۔ («خردل من خير» ) یک اجبےئ («خردل من ايمان» ) ، اور «حياة» (یک اجبےئ «حياء» ) وبیہ ےن اہک ہک مہ ےس رمعو ےن

 

 

 

 23 :دحثی ربمن

َماَمَة بِْن َسْهِل  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َصاِلٍح  َعنْ       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن َسْعدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  اهللَِ ُُمََمُد ْبُن ُعبَيِْد  َحَدَثنَا
ُ
ِِب أ

َ
،  أ

نَُه َسِمعَ       
َ
بَا َسِعيٍد اْْلُْدِرَي  أ

َ
، "     :اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ َقاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل      :َيُقوُل       ،  أ يُْت اّنَلاَس ُيْعَرُضوَن َعيََلَ

َ
نَا نَائِم  َرأ

َ
بَيْنَا أ

َفَما      :قَالُوا       وَُعِرَض َعيََلَ ُعَمُر ْبُن اْْلََّطاِب وََعلَيِْه قَِميص  جَيُُرُه،      وََعلَيِْهْم ُقُمص  ِمنَْها َما َيبْلُُغ اّثلُِدَي َوِمنَْها َما ُدوَن َذلَِك،       
َولَْت َذلَِك يَا رَُسوَل اهللَِ، 

َ
 ".اِِلينَ      :قَاَل       أ

لہس نب فینح ےس راوی  مہ ےس دمحم نب دیبعاہلل ےن ہی دحثی ایبن یک، ان ےس اربامیہ نب دعس ےن، وہ اصحل ےس رواتی رکےت ںیہ، وہ انب اہشب ےس، وہ اوباامہم نب

ےن رفامای ہک ںیم اکی وتق وس راہ اھت، ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ہک ولگ ریمے  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ری ر ی اہلل ہنع ےس، وہ ےتہک ےھت ہکںیہ، وہ اوب دیعس دخ

ےک ) رمع نب ااطخلب الےئ ےئگ۔ انریمے اسےنم  (رھپ) اسےنم شیپ ےیک اج رےہ ںیہ اور وہ رکےت ےنہپ وہےئ ںیہ۔ یسک اک رکہت ےنیس کت ےہ اور یسک اک اس ےس اچین ےہ۔

یلص اہلل ہیلع  اس یک ایک ریبعت ےہ؟ آپ! باحہب ےن وپاھچ ہک ای روسل اہلل (ینعی ان اک رکہت زنیم کت اچین اھت) رکات اھت۔ اےس وہ ٹیسھگ رےہ ےھت۔ (وج) رپ (ندن

 دنی رماد ےہ۔ (اس ےس)ےن رفامای ہک وملس

 

 

 

 :اِْليَمانِ بَاُب احْلَيَاُء ِمَن  -16
 رشم و ایحء یھب اامین ےس ےہ: ابب
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 24 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نٍَس  أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َسالِِم بِْن َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالُِك ْبُن أ

َ
َن       ،  أ

َ
أ

َخاُه ِِف احْلَيَاِء، 
َ
نَْصاِر وَُهَو يَِعُظ أ

َ
َفَقاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َمَر لََعَ رَُجٍل ِمَن اْْل

يَمانِ "     :وََسلَمَ   ".َدْعُه فَإَِن احْلَيَاَء ِمَن اْْلِ
دبعاہلل نب ) ےن مہ ےس ایبن ایک، وہ ےتہک ںیہ ہک ںیمہ ام ک نب اسن ےن انب اہشب ےس ربخ دی، وہ اسمل نب دبعاہلل ےس  لق رکےت ںیہ، وہ اےنپ ابپدبعاہلل نب ویفس 

اھبیئ ےس ہہک رےہ ےھت ہک مت اکی ااصنری صخش ےک اپس ےس زگرے اس احل ںیم ہک وہ اےنپ اکی  یلص اہلل ہیلع وملس اکی دہعف روسل اہلل ےس ہک (رمع ر ی اہلل امہنع

 ےن اس ااصنری ےس رفامای ہک اس وک اس ےک احل رپ رےنہ دو ویکہکن ایحء یھب اامین یہ اک اکی ہصح ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس اینت رشم ویکں رکےت وہ۔ آپ

 

 

 

قَاُموا الَصاَلَة َوآتَُوا الَّزََكَة فََخلُوا َسِبيلَ }: بَاُب  -17
َ
 :{ُهمْ فَإِْن تَابُوا َوأ

ینعی ان ) وتہب رک ںیل اور امنز اقمئ رکںی اور زٰوکۃ ادا رکںی وت ان اک راہتس وھچڑ دو ( اکرف ) اہلل اعتٰیل ےک اس رفامن یک ریسفت ںیم ہک ارگ وہ : ابب

 (ےس گنج ہن رکو 

 25 :دحثی ربمن

بُو َرْوٍح احْلََريَِمُ ْبُن ُعَماَرةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن ُُمََمٍد الُْمْسنَِدُي  َحَدَثنَا
َ
َواقِِد بِْن  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

ِِب  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  ُُمََمدٍ 
َ
ن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ،  ابِْن ُعَمرَ  َعِن       َُيَِدُث،  أ

َ
قَاتَِل اّنَلاَس "     :قَاَل       وََسلََم، أ

ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
أ

َن ُُمََمًدا رَُسوُل اهللَِ، 
َ
ْن ََل إََِلَ إََِل اهللَُ َوأ

َ
فَإَِذا َفَعلُوا َذلَِك َعَصُموا ِمِِن       َوُيْؤتُوا الَّزََكَة،       َوُيِقيُموا الَصاَلَة،       َحََّت يَّْشَهُدوا أ

ْمَوالَُهْم، ِدمَ 
َ
 ".إََِل ِِبَِق اْْلِْساَلِم وَِحَساُبُهْم لََعَ اهللَِ       اَءُهْم َوأ

ےت ںیہ، وہ ےتہک ںیہ ںیم ےن اس دحثی وک مہ ےس دبعاہلل نب دمحم دنسمی ےن ایبن ایک، ان ےس اوبروح رحیم نب امعرہ ےن، ان ےس ہبعش ےن، وہ وادق نب دمحم ےس رواتی رک

مکح دای ایگ ےہ ہک  (اہلل یک رطف ےس) ےن رفامای، ےھجم یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل پ ےس ینس، وہ انب رمع ر ی اہلل امہنع ےس رواتی رکےت ںیہ ہکہی دحثی اےنپ اب

اہلل ےک ےچس روسل ںیہ اور امنز ادا  وملس یلص اہلل ہیلع ولوگں ےس گنج رکوں اس وتق کت ہک وہ اس ابت اک ارقار رک ںیل ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن ےہ اور ہی ہک دمحم

ان اک  (راہ ان ےک دل اک احل وت) رکےن ںیگل اور زٰوکۃ دںی، سج وتق وہ ہی رکےن ںیگل ےگ وت ھجم ےس اےنپ اجن و امل وک وفحمظ رک ںیل ےگ، وساےئ االسم ےک قح ےک۔

 اسحب اہلل ےک ذےم ےہ۔
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 :ُهَو الَْعَمُل إَِن اِْليَماَن : بَاُب َمْن قَاَل  -18
 ےہ( اک انم ) اس صخش ےک وقل یک دصتقی ںیم سج ےن اہک ےہ ہک اامین لمع : ابب

وِرْثتُُموَها بَِما ُكنْتُْم َتْعَملُونَ          :ِلَقْوِل اهللَِ َتَعاََل 
ُ
ْهِل الِْعلِْم ِِف قَْوَِلِ َتَعاََل .     َوتِلَْك اجْلََنُة الَِِت أ

َ
فََوَرِبَك          :َوقَاَل ِعَدة  ِمْن أ

َْجَِعنَي َعَما ََكنُوا َيْعَملُونَ 
َ
ّنَلَُهْم أ

َ
 .    لِِمثِْل َهَذا فَلْيَْعَمِل الَْعاِملُونَ          :َوقَاَل . َعْن قَْوِل ََل إََِلَ إََِل اهللَُ      لَنَْسأ

اور  اور ہی تنج ےہ اےنپ لمع ےک ندےل ںیم مت سج ےک ام ک وہےئ وہ۔ « تعملونوتلك اجلنة الِت أورثتموها بما كنتم » ویکہکن اہلل اعتٰیل اک اراشد ےہ

َل هلإ إَل » اخل یک ریسفت ںیم ےتہک ںیہ ہک اہیں لمع ےس رماد « فوربك لنسأّنلهم أَجعني عما َكنوا يعملون» تہب ےس الہ ملع رضحات اراشد ابری اعتٰیل
  لمع رکےن واولں وک ایس اسیج لمع رکان اچےئہ۔ انہک ےہ اور اہلل اعتٰیل ےن رفامای ےہ ہک «اهلل

 

 

 21 :دحثی ربمن

ِْحَُد ْبُن يُونَُس  َحَدَثنَا
َ
َسِعيِد  َعنْ       ،  اْبُن ِشَهاٍب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن َسْعدٍ  َحَدَثنَا     :قَاََل       ،  َوُموََس ْبُن إِْسَماِعيَل  أ

ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  الُْمَسيِِب بِْن 
َ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُسئَِل، "      ،  أ

َ
فَّْضُل ؟ َفَقاَل       أ

َ
ُي الَْعَمِل أ

َ
إِيَمان  بِاهللَِ      :أ

 ، َهاُد ِِف َسبِ      :ُثَم َماَذا ؟ قَاَل      :ِقيَل       َورَُسوَِلِ ور       :ُثَم َماَذا ؟ قَاَل      :ِقيَل       يِل اهللَِ، اجْلِ  ".َحٌج َمرْبُ
انب اہشب ےن ایبن ایک، وہ دیعس  مہ ےس ادمح نب ویسن اور ومٰیس نب اامسلیع دوونں ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس اربامیہ نب دیعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس

ےس درایتف ایک ایگ ہک وکن اس لمع بس ےس الضف ےہ؟  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل رواتی رکےت ںیہ، وہ اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس ہکنب ابیسمل ر ی اہلل ہنع ےس 

اہک ایگ،  یک راہ ںیم اہجد رکاناہلل  ےن رفامای ہک یلص اہلل ہیلع وملس اہک ایگ، اس ےک دعب وکن اس؟ آپ اہلل اور اس ےک روسل رپ اامین الان ےن رفامای یلص اہلل ہیلع وملس آپ

 ۔ جح ربمور ےن رفامای یلص اہلل ہیلع وملس رھپ ایک ےہ؟ آپ

 

 

 

ِو اْْلَوِْف ِمَن الَْقتْلِ  -19
َ
 :بَاُب إَِذا لَْم يَُكِن اْلِْساَلُم لََعَ احْلَِقيَقِة َوََكَن لََعَ اَلِْستِْساَلِم أ
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املسمن اک ( وغلی تیثیح ےس اس رپ )  رر رپ املسمن نب ایگ وہ ای لتق ےک وخف ےس وت  بج یقیقح االسم رپ وکیئ ہن وہ ہکلب ضحم رہرہ: ابب

 االطق درتس ےہ

ْسلَْمنَا         :ِلَقْوَِلِ َتَعاََل 
َ
ْعَراُب آَمَنا قُْل لَْم تُْؤِمنُوا َولَِكْن قُولُوا أ

َ
إَِن          : َجَل ِذْكُرهُ فَإَِذا ََكَن لََعَ احْلَِقيَقِة َفُهَو لََعَ قَْوَِلِ .     قَالَِت اْل

 .    َوَمْن يَبْتَِغ َغرْيَ اْلِْساَلِم ِدينًا فَلَْن ُيْقبََل ِمنْهُ           ،     اِِليَن ِعنَْد اهللَِ اْلِْساَلمُ 

ےئ ہکلب ہی وہک ہک رہرہ  رر رپ املسمن وہ ےئگ۔ نکیل ارگ اسیج ہک اراشد ابری اعتٰیل ےہ۔ بج داہیویتں ےن اہک ہک مہ اامین ےل آےئ آپ ہہک دےئیجی ہک مت اامین ںیہن ال

اک دصماق ےہ۔ آایت رشہفی ںیم  (کشیب دنی اہلل ےک زندکی رصف االسم یہ ےہ) اامین ًاتقیقح احلص وہ وت وہ اہلل ابترک واعتٰیل ےک اراشد

 اکی یہ ینعم ںیم اامعتسل ایک ایگ ےہ۔ «اسالم» اور «ايمان» ظفل

 

 

 

 21 :دحثی ربمن

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ ْخرَبَ

َ
ِِب َوَقاٍص  أ

َ
رَِضَ  َسْعدٍ  َعنْ       ،  ََعِمُر ْبُن َسْعِد بِْن أ

َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ "      اهللَُ َعنُْه، 
َ
، أ ْعَّطى رَْهًّطا وََسْعد  َجالِس 

َ
َفََتََك رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم       َعلَيِْه وََسلََم أ

 ، ْعَجبُُهْم إَِِلَ
َ
َراهُ       َما لََك َعْن فاَُلٍن،       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :َفُقلُْت       رَُجاًل ُهَو أ

َ
ْو ُمْسِلًما،      :ُمْؤِمنًا ؟ َفَقاَل  فََواهللَِ ِإِِن َْل

َ
فََسَكُت       أ

ْعلَُم ِمنُْه َفُعْدُت لَِمَقالَِِت،       قَِلياًل، 
َ
َراُه ُمْؤِمنًا ؟ َفَقاَل       َما لََك َعْن فاَُلٍن،      :َفُقلُْت       ُثَم َغلَبَِِن َما أ

َ
ْو ُمْسِلًما،      :فََواهللَِ إِِِن َْل

َ
ُثَم       أ

ْعلَُم ِمنُْه، 
َ
ْعِّطي الرَُجَل َوَغرْيُُه       يَا َسْعُد،      :ُثَم قَاَل       َفُعْدُت لَِمَقالَِِت وَََعَد رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       َغلَبَِِن َما أ

ُ
إِِِن َْل

ْن يَُكَبُه اهللَُ 
َ
َحُب إَِِلَ ِمنُْه َخّْشيََة أ

َ
ِِخ الُّزْهِرِي        ،  َوَمْعَمر         ،  وََصاِلح         ،  يُونُُس  َوَرَواهُ       ، " ِِف اّنَلارِ أ

َ
 . الُّزْهِرِي َعنِ       ،  َواْبُن أ
وا د دعس ر ی اہلل ہنع ےس نس رک ہی ربخ دی  مہ ےس اوباامیلن ےن ایبن ایک، وہ ےتہک ںیہ ہک ںیمہ بیعش ےن زرہی ےس ربخ دی، اںیہن اعرم نب دعس نب ایب واقص ےن اےنپ

ےن ان ںیم ےس اکی صخش وک  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل (وہ ےتہک ںیہ ہک) ےن دنچ ولوگں وک ھچک ہیطع دای اور دعس واہں وموجد ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہک

یلص اہلل  آپ ےن الفں وک ھچک ہن دای احالہکن ںیم اےس ومنم امگن رکات وہں۔ آپ! ای روسل اہلل:  ےن اہکھچک ہن دای۔ احالہکن وہ ان ںیم ےھجم بس ےس زایدہ دنسپ اھت۔ ںیم

یلص اہلل  ےن یھب دوابرہ ویہ وجاب دای۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ومنم ای املسمن؟ ںیم وھتڑی دری پچ رہ رک رھپ یلہپ ابت درہاےن اگل۔ یبن رکمی ہیلع وملس

یسک اور دورسے وک اس وخف یک وہج ےس ہی امل دے  (رھپ یھب ںیم اےس رظن ادناز رک ےک) ابووجد ہی ہک اکی صخش ےھجم زایدہ زعزی ےہ! ےن رفامای ہک اے دعس  وملسہیلع
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حل، رمعم اور زرہی ےک ےجیتھب دبعاہلل اہلل اےس آگ ںیم اودناھ ڈال دے۔ اس دحثی وک ویسن، اص (وہ اینپ زمکوری یک وہج ےس االسم ےس رھپ اجےئ اور) داتی وہں ہک

 ےن زرہی ےس رواتی ایک۔

 

 

 

 :بَاُب إِفَّْشاُء الَساَلِم ِمَن اْلِْساَلمِ  -21
 السم الیھپان یھب االسم ںیم دالخ ےہ: ابب

نَْصاُف ِمْن       ثاََلث  َمْن ََجََعُهَن،      :َوقَاَل َعَمار   يَماَن اْْلِ ْقتَاِر       َّنْفِسَك، َفَقْد ََجََع اْْلِ ّْنَفاُق ِمَن اْْلِ   .  َوَبْذُل الَساَلِم لِلَْعالَِم َواْْلِ

ور گنت دیتس ےک ابووجد راہ اہلل ںیم امعر ےن اہک ہک سج ےن نیت زیچوں وک عمج رک ایل اس ےن اسرا اامین احلص رک ایل۔ اےنپ سفن ےس ااصنف رکان، السم وک اعمل ںیم الیھپان ا

 رخچ رکان۔

 

 

 21 :دحثی ربمن

ِِب َحِبيٍب  َعنْ       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَةُ  َحَدَثنَا
َ
ِِب اْْلرَْيِ  َعنْ       ،  يَِّزيَد بِْن أ

َ
َن رَُجاًل       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن َعْمٍرو َعنْ       ،  أ

َ
أ

ل رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيْهِ 
َ
ُي اْْلِْساَلِم َخرْي  ؟ قَاَل       وََسلََم،  َسأ

َ
 الَساَلَم لََعَ َمْن َعَرفَْت َوَمْن لَْم       ُتّْطِعُم الَّطَعاَم، "     :أ

ُ
َوَتْقَرأ

 ".َتْعرِْف 
 ےس، اوہنں ےن دبعاہلل نب رمعو ر ی اہلل امہنع مہ ےس ہبیتق ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ثیل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن زیدی نب ایب بیبح ےس، اوہنں ےن اوباریخل

ےن رفامای ہک وت اھکان الھکےئ اور رہ صخش وک السم رکے  یلص اہلل ہیلع وملس ےس وپاھچ وکن اس االسم  رتہ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع وملس اکی آدیم ےن روسل اہلل ےس ہک

 وخاہ اس وک وت اجاتن وہ ای ہن اجاتن وہ۔

 

 

 

 :ُكْفَراِن الَْعِّشرِي َوُكْفٍر ُدوَن ُكْفرٍ بَاُب  -21
 دورسے رفک ےس مک وہےن ےک ایبن ںیم( اےنپ درہج ںیم ) اخودن یک انرکشی ےک ایبن ںیم اور اکی رفک اک : ابب
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ِِب َسِعيٍد اْْلُْدِرِي، 
َ
 .َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       َعْن أ

 ےس رواتی ایک ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس اوب دیعس دخری ر ی اہلل ہنع ےن یبن رکمی اس ابرے ںیم وہ دحثی ےسج

 

 

 

 21 :دحثی ربمن

ْسلَمَ  َعنْ       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
َ
قَاَل      :قَاَل       ،  ابِْن َعَباٍس  َعنْ       ،  َعَّطاِء بِْن يََسارٍ  َعنْ       ،  َزيِْد بِْن أ

ْهِلَها النَِساُء يَْكُفْرَن، "     :اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
ْكَُثُ أ

َ
ِريُت اّنَلاَر فَإَِذا أ

ُ
يَْكُفْرَن بِاهللَِ،      :ِقيَل       أ

َ
يَْكُفْرَن      :قَاَل       أ

َ       الَْعِّشرَي،  ْحَسنَْت إََِل إِْحَداُهَن اَِلْهَر، َوَيْكُفْرَن اْْلِْحَساَن ل
َ
ْت ِمنَْك َشيْئًا،       ْو أ

َ
ا َقُّط      :قَالَْت       ُثَم َرأ يُْت ِمنَْك َخرْيً

َ
 ".َما َرأ
ر ی اہلل امہنع ےس  لق رکےت ںیہ  اس دحثی وک مہ ےس دبعاہلل نب ہملسم ےن ایبن ایک، وہ اامم ام ک ےس، وہ زدی نب املس ےس، وہ اطعء نب اسیر ےس، وہ دبعاہلل انب ابعس

ایک وہ اہلل ےک اسھت رفک رکیت ںیہ؟ ! ےن رفامای ےھجم دوزخ دالھکیئ یئگ وت اس ںیم زایدہ رت وعرںیت ںیھت وج رفک رکیت ںیہ۔ اہک ایگ ای روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ہک

ںیہ۔ اور ااسحن یک انرکشی رکیت ںیہ۔ ارگ مت رمع رھب ان ںیم ےس یسک ےک اسھت ااسحن رکےت روہ۔ رھپ اہمتری ےن رفامای ہک اخودن یک انرکشی رکیت  یلص اہلل ہیلع وملس آپ

 رطف ےس یھبک وکیئ ان ےک ایخل ںیم انوگاری یک ابت وہ اجےئ وت وفراً ہہک اےھٹ یگ ہک ںیم ےن یھبک یھب ھجت ےس وکیئ الھبیئ ںیہن دیھکی۔

 

 

 

ْمِر اجْلَاِهِلَيةِ بَاُب الَْمَعاِِص ِمْن  -22
َ
 :أ

 انگہ اجتیلہ ےک اکم ںیہ: ابب

،      :ِلَقْوِل اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ  َك بِِه َوَيْغِفُر َما      :َوقَْوِل اهللَِ َتَعاََل       إِنََك اْمُرؤ  ِفيَك َجاِهِلَية  ْن يُْْشَ
َ
إَِن اهللََ َل َيْغِفُر أ

 .41لَِمْن يََّشاُء سورة النساء آية  ُدوَن َذلَِك 

ےن اوبذر ےس رفامای اھت وت ااسی آدیم ےہ سج ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس اور انگہ رکےن واال انگہ ےس اکرف ںیہن وہات۔ اہں ارگ رشک رکے وت اکرف وہ اجےئ اگ ویکہکن یبن رکمی

اور اہلل ےن وسرۃ اسنء ںیم رفامای ےہ کشیب اہلل رشک وک ںیہن ےشخب اگ اور اس  (ےن اےس اکرف ںیہن اہک وملسیلص اہلل ہیلع  اس ربایئ ےک ابووجد آپ) اجتیلہ یک وب آیت ےہ۔

اس آتی ںیم اہلل ےن اس ) اور ارگ اامیدناروں ےک دو رگوہ آسپ ںیم ڑل ڑپںی وت ان ںیم حلص رکا دو (وسرۃ ارجحلات ںیم رفامای) ےک العوہ سج انگہ وک اچےہ وہ شخب دے۔

 ۔(ریبکہ لتق و اغرت ےک ابووجد ان ڑلےن واولں وک ومنم یہ اہک ےہ انگہ
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 32 :دحثی ربمن

يُوُب  َحَدَثنَا      ،  َِحَاُد ْبُن َزيْدٍ  َحَدَثنَا      ،  َعبُْد الرَِْحَِن ْبُن الُْمبَارَكِ  َحَدَثنَا
َ
ْحنَِف  َعنْ       ،  احْلََسِن  َعنْ       ،  َوُيونُُس  أ

َ
بِْن اْْل

نرُْصَ َهَذا الرَُجَل فَلَِقيَِِن      :قَاَل       ، قَيٍْس 
َ
بُو بَْكَرةَ  َذَهبُْت ِْل

َ
ْيَن تُِريُد ؟ قُلُْت      :َفَقاَل       ،  أ

َ
نرُْصُ َهَذا الرَُجَل،      :أ

َ
فَإِِِن       ارِْجْع،      :قَاَل       أ

يَا      :َفُقلُْت       فَالَْقاتُِل َوالَْمْقتُوُل ِِف اّنَلاِر،       ِإَذا اّتْلَََق الُْمْسِلَماِن بَِسيَْفيِْهَما، "     :َيُقوُل       ِه وََسلََم، َسِمْعُت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيْ 
 ".يًصا لََعَ َقتِْل َصاِحِبهِ ِإنَُه ََكَن َحرِ      :َفَما بَاُل الَْمْقتُوِل ؟ قَاَل       َهَذا الَْقاتُِل،       رَُسوَل اهللَِ، 

، اوہنں ےن ا فن نب سی مہ ےس ایبن ایک دبعارلنٰمح نب ابمرک ےن، اہک مہ ےس ایبن ایک امحد نب زدی ےن، اہک مہ ےس ایبن ایک اویب اور ویسن ےن، اوہنں ےن نسح ےس

یک  (یلع ر ی اہلل ہنع) اوبرکبہ ےلم۔ وپاھچ اہکں اجےت وہ؟ ںیم ےن اہک، اس صخش یک دمد رکےن وک الچ۔ راےتس ںیم ھجم وک (یلع ر ی اہلل ہنع) ںیم اس صخش ےس، اہک ہک

رفامےت ےھت بج دو املسمن اینپ  یلص اہلل ہیلع وملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس دمد رکےن وک اجات وہں۔ اوبرکبہ ےن اہک اےنپ رھگ وک ولٹ اجؤ۔ ںیم ےن یبن رکمی

وہ   لوتقل ویکں؟ رفامای (رضور دوزیخ وہان اچےیہ) اق ل وت ریخ!  وت اق ل اور لوتقل دوونں دوزیخ ںیہ۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسل اہللاینپ ولتارںی ےل رک ڑھب اجںیئ

 ۔(ومعق اپات وت وہ اےس رضور لتق رک داتی دل ےک زعم میمص رپ وہ دوزیخ وہا)  یھب اےنپ اسیھت وک امر ڈاےنل یک رحص راتھک اھت۔

 

 

 

ْصِلُحوا بَيْنَُهَما}: بَاُب  -م 22
َ
 :فََسَماُهُم الُْمْؤِمِننيَ { َوإِْن َّطائَِفتَاِن ِمَن الُْمْؤِمِننَي اْقتَتَلُوا فَأ

 اور ارگ اامین واولں ےک دو رگوہ آسپ ںیم ڑل ڑپںی وت ان دوونں ےک درایمن حلص رکا دو  ان اک انم ومنم راھک ےہ:  ابب

 31 :دحثی ربمن

ْحَدِب  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن َحْرٍب  َحَدَثنَا
َ
بَا َذرٍ  لَِقيُت      :قَاَل       ،  الَْمْعُرورِ  َعنْ       ،  َواِصٍل اْْل

َ
بِالَرَبَذِة  أ

 ، ّتْلُُه َعْن َذلَِك،       وََعلَيِْه ُحلَة  َولََعَ ُغاَلِمِه ُحلَة 
َ
ِمِه،      :َفَقاَل       فََسأ

ُ
تُُه بِأ َفَقاَل ِِل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       إِِِن َساَببُْت رَُجاًل َفَعرَيْ

بَا َذٍر،      :وََسلَمَ 
َ
ِمِه، "      يَا أ

ُ
تَُه بِأ َعرَيْ

َ
يِْديُكْم، إِنََك اْمُرؤ  ِفيَك َجاِهِلَية  إِْخَوانُُكْم َخَولُُكْم َجَعلَهُ       أ

َ
َفَمْن ََكَن       ُم اهللَُ ََتَْت أ

ُكُل َوَْلُلِْبْسُه ِمَما يَلْبَُس، 
ْ
ُخوُه ََتَْت يَِدهِ فَلْيُّْطِعْمُه ِمَما يَأ

َ
ِعينُوُهمْ       َوََل تَُكلُِفوُهْم َما َيْغِلبُُهْم،       أ

َ
 ".فَإِْن ََكَْفتُُموُهْم فَأ
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ںیم اوبذر ےس رذبہ ںیم الم وہ اکی  ایک، اہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اےس والص ادحب ےس، اوہنں ےن رعمور ےس، اہکمہ ےس نامیلن نب رحب ےن ایبن 

 اھت اور اس یک امں یک وک ربا الھب اہک وجڑا ےنہپ وہےئ ےھت اور ان اک الغم یھب وجڑا ےنہپ وہےئ اھت۔ ںیم ےن اس اک ببس درایتف ایک وت ےنہک ےگل ہک ںیم ےن اکی صخش ینعی الغم

وت ےن اےس امں ےک انم ےس ریغت دالیئ، کشیب ھجت ںیم ایھب ! ےن ہی ولعمم رک ےک ھجم ےس رفامای اے اوبذر یلص اہلل ہیلع وملس وت روسل اہلل (ینعی اگیل دی) ریغت دالیئ

اںیہن اہمترے ےضبق ںیم دے راھک ےہ وت سج ےک امتحت  (اینپ یسک تحلصم یک انب رپ) امتحت ولگ اہمترے اھبیئ ںیہ۔ اہلل ےن (اید روھک)ھچک زامہن اجتیلہ اک ارث ابیق ےہ۔

ہن دو ہک ان ےک ےیل لکشم وہ اجےئ  اس اک وکیئ اھبیئ وہ وت اس وک یھب ویہ الھکےئ وج آپ اھکات ےہ اور ویہ ڑپکا اےس انہپےئ وج آپ اتنہپ ےہ اور ان وک اےنت اکم یک فیلکت

 ول وت مت وخد یھب ان یک دمد رکو۔اور ارگ وکیئ تخس اکم ڈا

 

 

 

 :بَاُب ُظلْم  ُدوَن ُظلْمٍ  -23
 ضعب ملظ ضعب ےس ادٰین ںیہ: ابب

 32 :دحثی ربمن

بُو الَْوَِلدِ  َحَدَثنَا
َ
بُو ُُمََمٍد الَْعْسَكِرُي  وَحَدثَِِن      :ح قَاَل .  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
،  ُُمََمدُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  بِْْشُ ْبُن َخاِِلٍ أ

يَن آَمنُوا َولَْم يَلِْبُسوا "     :قَاَل       ،  َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  َعلَْقَمةَ  َعنْ       ،  إِبَْراِهيمَ  َعنْ       ،  ُسلَيَْمانَ  َعنْ       ،  ُّشْعبَةَ َعنْ        لََما نََّزلَْت اَِلِ
ْصَحاُب رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       ، 12سورة اْلنعام آية  إِيَماَّنُهْم بُِظلْمٍ 

َ
نَّْزَل اهللَُ َعَّز      :قَاَل أ

َ
ُينَا لَْم َيْظِلْم ؟ فَأ

َ
أ

 ".13وََجَل إَِن الِْشَْك لَُظلْم  َعِظيم  سورة لقمان آية 
رشب ےن ایبن ایک،  (ایس دحثی وک) اور اامم اخبری رہمح اہلل ےن اہک ہک مہ ےس (دورسی دنس)  مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایکامہرے اسےنم اوباولدیل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک

بج وسرۃ االاعنم یک ہی آتی ارتی وج  ان ےس دمحم ےن، ان ےس ہبعش ےن، اوہنں ےن نامیلن ےس، اوہنں ےن ہمقلع ےس، اوہنں ےن دبعاہلل نب وعسمد ر ی اہلل ہنع ےس

ہی وت تہب یہ لکشم ےہ۔ مہ ںیم ! ےک اباحب ےن اہک ای روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ولگ اامین الےئ اور اوہنں ےن اےنپ اامین ںیم انگوہں یک آزیمش ںیہن یک وت آپ

 رشک ڑبا ملظ ےہ۔ہک کشیب  « إن الْشك لظلم عظيم» وکن ااسی ےہ سج ےن انگہ ںیہن ایک۔ بت اہلل اپک ےن وسرۃ امقلن یک ہی آتی ااتری
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 :بَاُب َعالََمِة الُْمنَافِِق  -24
 انمقف یک اشنوینں ےک ایبن ںیم: ابب

 33 :دحثی ربمن

بُو الَربِيعِ  َحَدَثنَا
َ
بُو ُسَهيٍْل نَافُِع ْبُن َمالِِك بِْن  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل ْبُن َجْعَفرٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن أ

َ
ِِب ََعِمٍر أ

َ
،  أ

بِيهِ  َعنْ       
َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
، "     :قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  أ َوإَِذا وََعَد       إَِذا َحَدَث َكَذَب،       آيَُة الُْمنَافِِق ثاََلث 

ْخلََف، 
َ
 ".ا اْؤتُِمَن َخانَ َوإِذَ       أ

ر ی اہلل ہنع ےس رواتی رکےت مہ ےس نامیلن اوبارلعیب ےن ایبن ایک، ان ےس اامسلیع نب رفعج ےن، ان ےس انعف نب ایب اعرم اوبلیہس ےن، وہ اےنپ ابپ ےس، وہ اوبرہریہ 

رفامای، انمقف یک العںیتم نیت ںیہ۔ بج ابت رکے وھجٹ وبےل، بج ودعہ ےن  یلص اہلل ہیلع وملس آپ ںیہ، وہ روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس  لق رکےت ںیہ ہک

 رکے اس ےک الخف رکے اور بج اس وک انیم انبای اجےئ وت ایختن رکے۔

 

 

 

 34 :دحثی ربمن

ْعَمِش  َعِن       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  قَِبيَصُة ْبُن ُعْقبَةَ  َحَدَثنَا
َ
وقٍ  َعنْ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُمَرةَ  َعنْ       ،  اْْل َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  َمْْسُ

ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  بِْن َعْمٍرو
َ
ْرَبع  َمْن ُكَن ِفيِه ََكَن ُمنَافًِقا َخالًِصا، "     :قَاَل       أ

َ
ة  ِمنُْهَن َوَمْن ََكنَْت ِفيِه َخْصلَ       أ

، "َوإَِذا َخاَصَم فََجرَ       َوإَِذا ََعَهَد َغَدَر،       َوِإَذا َحَدَث َكَذَب،       اْؤتُِمَن َخاَن،       ََكنَْت ِفيِه َخْصلَة  ِمَن اّنِلَفاِق َحََّت يََدَعَها إَِذا، 
ْعَمِش  َعِن       ،  ُشْعبَةُ  تَاَبَعهُ       

َ
 . اْْل

امہنع ےس ہبقع ےن ہی دحثی ایبن یک، ان ےس ایفسن ےن، وہ اشمع نب دیبعاہلل نب رمہ ےس  لق رکےت ںیہ، وہ رسموق ےس، وہ دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل  مہ ےس ہصیبق نب

ان اچروں ںیم ےس اکی اعدت وہ ےن رفامای ہک اچر اعدںیت سج یسک ںیم وہں وت وہ اخصل انمقف ےہ اور سج یسک ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل رواتی رکےت ںیہ ہک

ایختن رکے اور ابت رکےت وتق وھجٹ وبےل اور  (اامتن ںیم) بج اےس انیم انبای اجےئ وت (وہ ہی ںیہ) افنق یہ ےہ، بج کت اےس ہن وھچڑ دے۔ (یھب) وت وہ

ایفسن ےک اسھت اشمع ےس رواتی  (یھب) ہبعش ےن ڑلے وت اگویلں رپ ارت آےئ۔ اس دحثی وک (یسک ےس) دہع رکے وت اےس وپرا ہن رکے اور بج (یسک ےس) بج

 ایک ےہ۔
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 :بَاُب ِقيَاُم ََلْلَِة الَْقْدِر ِمَن اِْليَمانِ  -25
 ےہ( یہ ںیم دالخ ) یھب اامین ( اور ابعدت زگاری ) بش دقر یک دیباری : ابب

 35 :دحثی ربمن

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
بُو الِّزنَادِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُشَعيْب   أ

َ
ْعَرِج  َعِن       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
قَاَل رَُسوُل اهللَِ      :قَاَل       ،  أ

 ". َما َتَقَدَم ِمْن َذنِْبهِ َمْن َيُقْم ََلْلََة الَْقْدِر إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر ََلُ "     :َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
 ہنع ےس  لق ایک، وہ ےتہک ںیہ مہ ےس اوباامیلن ےن ایبن ایک، اںیہن بیعش ےن ربخ دی، اہک ان ےس اوبازلاند ےن ارعج ےک واےطس ےس ایبن ایک، ارعج ےن اوبرہریہ ر ی اہلل

اسھت ضحم وثاب آرخت ےک ےیل ذرک و ابعدت ںیم زگارے، اس ےک زگہتش انگہ شخب دےیئ ےن رفامای، وج صخش بش دقر اامین ےک  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہک

 اجےت ںیہ۔

 

 

 

َهاُد ِمَن اِْليَمانِ  -26  :بَاُب اجْلِ
 اہجد یھب زجو اامین ےہ: ابب

 31 :دحثی ربمن

بُو ُزرَْعَة ْبُن َعْمِرو بِْن  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُعَماَرةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْواِحدِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َحَريَِمُ ْبُن َحْفٍص  َحَدَثنَا
َ
أ

بَا ُهَريَْرةَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ، َجِريرٍ 
َ
َرَج ِِف َسِبيِلِه ََل َُيْرُِجُه إََِل اّْنتََدَب اهللَُ لَِمْن خَ "     :قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  أ

ْدِخلَُه اجْلََنَة،       إِيَمان  ِِب َوتَْصِديق  بِرُُسيَِل، 
ُ
ْو أ

َ
ْو َغِنيَمٍة أ

َ
ْجٍر أ

َ
رِْجَعُه بَِما نَاَل ِمْن أ

ُ
ْن أ

َ
َمِِت َما َقَعْدُت       أ

ُ
ُشَق لََعَ أ

َ
ْن أ

َ
َولَْوََل أ

َيٍة،  ْقتَُل ِِف َسِبيِل اهللَِ، َولَوَدِ       َخلَْف ََسِ
ُ
ِِن أ

َ
ْحيَا،       ْدُت أ

ُ
ْقتَُل،       ُثَم أ

ُ
ْحَيا،       ُثَم أ

ُ
ْقتَُل       ُثَم أ

ُ
 ".ُثَم أ

اوبرہریہ ےس انس، وہ روسل اہلل مہ ےس رحیم نب صفح ےن ایبن ایک، ان ےس دبعاولادح ےن، ان ےس امعرہ ےن، ان ےس اوبزرہع نب رمعو نب رجری ےن، وہ ےتہک ںیہ ںیم ےن 

اہلل اعتٰیل رفامات ) الکن، اہلل اس اک اضنم وہ ایگ۔ (اہجد ےک ےیل)ےن رفامای ہک وج صخش اہلل یک راہ ںیم یلص اہلل ہیلع وملس آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس  لق رکےت ںیہ

ہک ای وت اس وک واسپ رک  (ںیم اس ابت اک اضنم وہں) اکنال ےہ۔ ( ےیل رھگ ےساس رسرفویش ےک) اس وک ریمی ذات رپ نیقی اور ریمے ربمغیپوں یک دصتقی ےن (ےہ
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اس اکم ) اور ارگ ںیم اینپ اتم رپ (ےن رفامای یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل) تنج ںیم دالخ رک دوں (دیہش وہےن ےک دعب)دوں وثاب اور امل تمینغ ےک اسھت، ای

 وھچڑات اور ریمی وخاشہ ےہ ہک اہلل یک راہ ںیم امرا اجؤں، رھپ زدنہ ایک اجؤں، رھپ امرا اجؤں، رھپ زدنہ ایک اجؤں، رھپ امرا اجؤں۔ دوشار ہن اتھجمس وت رکشل اک اسھت ہن (وک

 

 

 

 :بَاُب َتَّطُوُع ِقيَاِم َرَمَّضاَن ِمَن اِْليَمانِ  -27
 راضمن رشفی یک راوتں ںیم یلفن ایقم رکان یھب اامین یہ ںیم ےس ےہ: ابب

 31 :ربمندحثی 

ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  ُِحَيِْد بِْن َعبِْد الرَِْحَِن  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالِك   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا
َ
ن رَُسوَل اهللَِ       ،  أ

َ
أ

 ".َمْن قَاَم َرَمَّضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر ََلُ َما َتَقَدَم ِمْن َذنِْبهِ "     :قَاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
 نب دبعارلنٰمح ےس، اوہنں مہ ےس اامسلیع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس اامم ام ک رہمح اہلل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن انب اہشب ےس  لق ایک، اوہنں ےن دیمح

اامین رھک رک اور وثاب ےک ےیل ابعدت رکے اس ےک اےلگ انگہ (راوتں وک) ےن رفامای وج وکیئ راضمن ںیم یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اہلل ہنع ےس ہکےن اوبرہریہ ر ی 

 شخب دےیئ اجےت ںیہ۔

 

 

 

 :بَاُب َصْوُم َرَمَّضاَن اْحتَِسابًا ِمَن اِْليَمانِ  -28
 اامین اک زجو ںیہ اخصل تین ےک اسھت راضمن ےک روزے رانھک: ابب

 31 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َساَلمٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  ََيََْي ْبُن َسِعيدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن فَُّضيٍْل  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
، أ

 ".َمْن َصاَم َرَمَّضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر ََلُ َما َتَقَدَم ِمْن َذنِْبهِ "     :رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ قَاَل      :قَاَل       
ن ایک، اوہنں ےن اوبہملس ےس رواتی یک، وہ مہ ےن انب السم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ دمحم نب لیضف ےن ربخ دی، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس ےن ایب

ےن رفامای سج ےن راضمن ےک روزے اامین اور اخصل تین ےک اسھت رےھک اس ےک ےلھچپ  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس  لق رکےت ںیہ ہک

 ےئگ۔

 

 انگہ شخب دی 



 حیحص اخبری دلج1   کتاب ایمان کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  53 

 

 

 

 :بَاُب اِِليُن يُْْس   -29
 دنی آاسن ےہاس ایبن ںیم ہک : ابب

َحُب اِِليِن إََِل اهللَِ احْلَِنيِفَيُة الَسْمَحةُ »     :َوقَْوُل اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
 .«أ

إن اِلين عند » دنی االسم ےہ چس ےہاور ًانیقی وہ ) اک اراشد ےہ ہک اہلل وک بس ےس زایدہ وہ دنی دنسپ ےہ وج دیساھ اور اچس وہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس اسیج ہک روسل اہلل
 ۔(«اهلل اْلسالم

 

 

 

 31 :دحثی ربمن

ِِب َسِعيٍد  َعنْ       ،  َمْعِن بِْن ُُمََمٍد الِْغَفاِرِي  َعنْ       ،  ُعَمُر ْبُن َعيَِلٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَساَلِم ْبُن ُمَّطَهرٍ  َحَدَثنَا
َ
َسِعيِد بِْن أ

ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  الَْمْقرُبِِي 
َ
، "     :قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  أ َحد  إََِل َغلَبَُه،       إَِن اِِليَن يُْْس 

َ
َولَْن يَُّشاَد اِِليَن أ

وا َواْستَِعينُو       بِْْشُ
َ
ٍء ِمَن اُِلجْلَةِ فََسِدُدوا َوقَاِرُبوا َوأ  ".ا بِالَْغْدَوِة َوالَروَْحِة وََِشْ

یبن  ی ےس، وہ اوبرہریہ ےس ہکمہ ےس دبعاالسلم نب رہطم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ وک رمع نب یلع ےن نعم نب دمحم افغری ےس ربخ دی، وہ دیعس نب اوبدیعس ربقم

اور اس یک یتخس ہن لچ ےکس ) آاسن ےہ اور وج صخش دنی ںیم یتخس اایتخر رکے اگ وت دنی اس رپ اغبل آ اجےئ اگےن رفامای کشیب دنی  یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

ہک اس رطز لمع ےس مت وک دارنی ےک وفادئ احلص وہں ) اےنپ لمع ںیم یگتخپ اایتخر رکو۔ اور اہجں کت نکمم وہ ایمہن روی ربوت اور وخش وہ اجؤ (اس ےیل) سپ (یگ

 (امنز جنپ وہتق یھب رماد وہ یتکس ےہ ہک اپدنبی ےس ادا رکو۔) دمد احلص رکو۔ (ابعدت ےس)اور دورہپ اور اشم اور یسک دقر رات ںیم اور حبص (ےگ

 

 

 

 :بَاُب الَصاَلُة ِمَن اِْليَمانِ  -31
 امنز اامین اک زجو ےہ: ابب
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 .َيْعِِن َصاَلتَُكْم ِعنَْد ابْلَيِْت      إِيَمانَُكمْ َوَما ََكَن اهللَُ َِلُِّضيَع          :َوقَْوُل اهللَِ َتَعاََل 

  رک ےک ڑپیھ ںیہ، وبقل ںیہ۔اور اہلل اعتٰیل ےن رفامای ےہ ہک اہلل اہمترے اامین وک اضعئ رکےن واال ںیہن۔ ینعی اہمتری وہ امنزںی وج مت ےن تیب ادقملس یک رطف ہنم

 

 

 

 42 :دحثی ربمن

بُو إِْسَحاَق  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  زَُهرْي   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َخاِِلٍ َعْمُرو ْبُن  َحَدَثنَا
َ
اِء بِْن ََعزٍِب  َعنْ       ،  أ ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ "      ،  الرَْبَ

َ
أ

ْجَداِدهِ، 
َ
َوَل َما قَِدَم الَْمِدينََة نََّزَل لََعَ أ

َ
ْو قَاَل       َعلَيِْه وََسلََم ََكَن أ

َ
نَْصاِر،      :أ

َ
ْخَواَِلِ ِمْن اْْل

َ
نَُه َصىَل قِبََل َبيِْت الَْمْقِدِس ِسَتَة       أ

َ
َوأ

ْو َسبَْعَة َعَْشَ َشْهًرا، 
َ
ْن تَُكوَن قِبْلَتُُه قِبََل ابْلَيِْت،       َعَْشَ َشْهًرا أ

َ
َوَل َصاَل       َوََكَن ُيْعِجبُُه أ

َ
نَُه َصىَل أ

َ
ٍة َصاَلَها َصاَلَة َوأ

 ، ْهِل َمْسِجٍد وَُهْم َراِكُعوَن،       الَْعرْصِ وََصىَل َمَعُه قَْوم 
َ
ْشَهُد بِاهللَِ لََقْد      :َفَقاَل       فََخَرَج رَُجل  ِمَمْن َصىَل َمَعُه َفَمَر لََعَ أ

َ
أ

ْعَجبَُهْم إِْذ ََكَن       َم قِبََل َمَكَة فََداُروا َكَما ُهْم قِبََل ابْلَيِْت، َصلَيُْت َمَع رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَ 
َ
َوََكنَْت اَْلَُهوُد قَْد أ

ْهُل الِْكتَاِب،       يَُصيَِل قِبََل َبيِْت الَْمْقِدِس، 
َ
نَْكُروا َذلَِك       َوأ

َ
بُو  َحَدَثنَا     : زَُهرْي   قَاَل قَاَل ". فَلََما َوََّل وَْجَهُه قِبََل ابْلَيِْت أ

َ
أ

اءِ  َعنْ       ،  إِْسَحاَق  ،       ِِف َحِديِثِه َهَذا،  الرَْبَ ْن َُتََوَل رَِجال 
َ
نَُه َماَت لََعَ الِْقبْلَِة َقبَْل أ

َ
نَّْزَل       َوقُِتلُوا فَلَْم نَْدِر َما َّنُقوُل ِفيِهْم،       أ

َ
فَأ

 .143َن اهللَُ َِلُِّضيَع إِيَمانَُكْم سورة ابلقرة آية َوَما َكَ      :اهللَُ َتَعاََل 
زب ر ی اہلل ہنع ےن ربخ دی مہ ےس رمعو نب اخ د ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس زریہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس اوبااحسق ےن ایبن ایک، ان وک رباء نب اع

ےن وسہل ای رتسہ امہ تیب  یلص اہلل ہیلع وملس الےئ وت ےلہپ اینپ اناہنل ںیم ارتے، وج ااصنر ےھت۔ اور واہں آپبج دمہنی رشتفی  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہک

بج تیب اہلل یک رطف امنز ڑپےنھ اک مکح وہ ) یک وخاشہ یھت ہک آپ اک ہلبق تیب اہلل یک رطف وہ یلص اہلل ہیلع وملس ادقملس یک رطف ہنم رک ےک امنز ڑپیھ اور آپ

ےک اسھت ولوگں ےن یھب امنز ڑپیھ،  یلص اہلل ہیلع وملس ےن تیب اہلل یک رطف ڑپیھ رصع یک امنز یھت۔ واہں آپ یلص اہلل ہیلع وملس وت بس ےس یلہپ امنز وج آپ (ایگ

 ےھت۔ وہ وبال ہک ںیم اہلل یک وگایہ داتی وہں یک رطف زگر وہا وت وہ ولگ روکع ںیم (ینب احرہث) رھپ آپ ےک اسھت امنز ڑپےنھ واولں ںیم ےس اکی آدیم الکن اور اس اک دجسم

وہ ولگ ایس احتل ںیم تیب اہلل یک رطف وھگم ےئگ اور بج  (ہی نس رک) ےک اسھت ہکم یک رطف ہنم رک ےک امنز ڑپیھ ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس ہک ںیم ےن روسل اہلل

ےن تیب اہلل یک  یلص اہلل ہیلع وملس رکےت ےھت، وہید اور اسیعیئ وخش وہےت ےھت رگم بج آپ تیب ادقملس یک رطف ہنم رک ےک امنز ڑپاھ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل

ےتہک ںیہ ہک مہ ےس اوبااحسق ےن رباء ےس ہی دحثی یھب  لق یک ےہ ہک ہلبق یک دبتیلی ےس ےلہپ ھچک  (اکی راوی) رطف ہنم ریھپ ایل وت اںیہن ہی ارم انوگار وہا۔ زریہ
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وما َكن اهلل َلّضيع » ےھت۔ وت ںیمہ ہی ولعمم ہن وہ اکس ہک ان یک امنزوں ےک ابرے ںیم ایک ںیہک۔ بت اہلل ےن ہی آتی انزل یکاملسمن ااقتنل رک ےکچ 
 ۔(143: ارقبلہ)« إيمانكم

 

 

 

 :بَاُب ُحْسِن إِْساَلِم الَْمرْءِ  -31
 (ےک دراجت ایک ںیہ ) آدیم ےک االسم یک وخیب : ابب

 41 :دحثی ربمن

ْسلََم،      :َمالِك  قَاَل 
َ
ِن َزيُْد ْبُن أ ْخرَبَ

َ
ْخرَبَُه،       أ

َ
َن َعَّطاَء ْبَن يََساٍر أ

َ
ْخرَبَُه،       أ

َ
بَا َسِعيٍد اْْلُْدِرَي أ

َ
َن أ

َ
نَُه َسِمَع رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ       أ

َ
أ

ْسلََم الَْعبْ "     :َيُقوُل       َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
َوََكَن َبْعَد َذلَِك الِْقَصاُص       ُد فََحُسَن إِْساَلُمُه يَُكِفُر اهللَُ َعنُْه لُُكَ َسيِئٍَة ََكَن َزلََفَها، إَِذا أ

ْمثَالَِها إََِل َسبِْع ِمائَِة ِضْعٍف َوالَسيِئَُة بِِمثِْلَها، 
َ
ْن َيتََجاَوَز اهللَُ َعنْهَ       احْلََسنَُة بَِعْْشِ أ

َ
 "اإََِل أ

یلص اہلل ہیلع  اوہنں ےن روسل اہلل اامم ام ک رہمح اہلل ےتہک ںیہ ےھجم زدی نب املس ےن ربخ دی، اںیہن اطعء نب اسیر ےن، ان وک اوب دیعس دخری ر ی اہلل ہنع ےن اتبای ہک

وت اہلل اس ےک انگہ وک وج اس ےن  (و ک صص ےک اسھت وہنیقی ) دنبہ املسمن وہ اجےئ اور اس اک االسم دمعہ وہ (اکی) وک ہی اراشد رفامےت وہےئ انس ہک بج وملس

اکی یکین ےک وعض دس انگ ےس ےل رک است وس انگ  (ینعی) ےس ےلہپ ایک اعمف رفام داتی ےہ اور اب اس ےک دعب ےک ےیل ندال رشوع وہ اجات ےہ (االسم الےن) اس

اور اےس یھب اعمف رفام دے۔ ہی یھب اس ) رگم ہی ہک اہلل اعتٰیل اس ربایئ ےس یھب درزگر رکے۔ (ندال دای اجات ےہ) اور اکی ربایئ اک ایس ربایئ ےک اطمقب (وثاب) کت

 (ےک ےیل آاسن ےہ۔

 

 

42 :دحثی ربمن  

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَرَزاقِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَحاُق ْبُن َمنُْصورٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  َهَمام َعنْ       ،  َمْعَمر   أ

َ
قَاَل      :قَاَل       ،  أ

َحُدُكْم إِْساَلَمُه، "     :رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
ْحَسَن أ

َ
ْمثَالَِها إََِل َسبِْع       إَِذا أ

َ
فَلُُكُ َحَسنٍَة َيْعَملَُها تُْكتَُب ََلُ بَِعْْشِ أ

 ".َولُُكُ َسيِئٍَة َيْعَملَُها تُْكتَُب ََلُ بِِمثِْلَها      ئَِة ِضْعٍف، ِما
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یلص اہلل ہیلع  روسل اہلل ہکمہ ےس ااحسق نب وصنمر ےن ایبن ایک، ان ےس دبعارلزاق ےن، اںیہن رمعم ےن امہم ےس ربخ دی، وہ اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس  لق رکےت ںیہ 

وت رہ کین اکم وج وہ رکات ےہ اس ےک وعض دس ےس ےل رک  (ینعی افنق اور رای ےس اپک رک ےل) وکیئ صخش بج اےنپ االسم وک دمعہ انب ےل ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وملس

 ۔(انتج ہک اس ےن ایک ےہ) است وس انگ کت ایکینں یھکل اجیت ںیہ اور رہ ربا اکم وج رکات ےہ وت وہ اانت یہ اھکل اجات ےہ

 

 

 

َحُب  -32
َ
ْدَوُمهُ بَاُب أ

َ
 :اِِليِن إََِل اهللَِ أ

 بس ےس زایدہ دنسپ ےہ سج وک اپدنبی ےس ایک اجےئ( لمع ) وہ ( اک ) اہلل وک دنی : ابب

 43 :دحثی ربمن

ِن      :قَاَل       ،  ِهَّشامٍ  َعنْ       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا      ،  ُُمََمُد ْبُن الُْمثَََن  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب  أ

َ
َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم "      ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

َ
أ

ة ، 
َ
فََواهللَِ ََل       َمْه َعلَيُْكْم بَِما تُِّطيُقوَن،      :قَاَل       فاَُلنَُة تَْذُكُر ِمْن َصاَلتَِها،      :َمْن َهِذهِ ؟ قَالَْت      :قَاَل       َدَخَل َعلَيَْها وَِعنَْدَها اْمَرأ

َحَب اِِليِن إََِلِْه َما َداَم َعلَيِْه َصاِحبُهُ       َيَمُل اهللَُ َحََّت َتَملُوا، 
َ
 ".َوََكَن أ

رواتی  لق یک  ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس (رعوہ) مہ ےس دمحم نب اینثمل ےن ایبن ایک، ان ےس ٰییحی ےن ماشم ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ ےتہک ںیہ ےھجم ریمے ابپ

ان ےک اپس آےئ، اس وتق اکی وعرت ریمے اپس یھٹیب یھت، آپ ےن درایتف ایک ہی وکن ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک،  (اکی دن) یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہک

مت رپ اانت یہ لمع وابج ےہ ےنتج لمع یک  (ول ہکنس ) ےن رفامای رہھٹ اجؤ یلص اہلل ہیلع وملس اک ذرک ایک۔ آپ (ےک اایتشق اور اپدنبی) الفں وعرت اور اس یک امنز

ویہ لمع زایدہ دنسپ ےہ سج یک  (اک) ااتک اجؤ ےگ، اور اہلل وک دنی (لمع رکےت رکےت) اہلل ںیہن ااتکات، رگم مت(وثاب دےنی ےس) !اہمترے ادنر اطتق ےہ۔ اہلل یک مسق

 ۔(اور ااسنن ریغب ااتکےئ اےس ااجنم دے) ہشیمہ اپدنبی یک اج ےکس۔

 

 

 

 :بَاُب ِزَياَدِة اِْليَماِن َوُّنْقَصانِهِ  -33
 اامین یک یمک اور زایدیت ےک ایبن ںیم: ابب

يَن آَمنُوا إِيَمانًا          ،     َوزِْدنَاُهْم ُهًدى         :َوقَْوِل اهللَِ َتَعاََل  ْكَملُْت لَُكْم          :َوقَاَل      َوَيّزَْداَد اَِلِ
َ
فَإَِذا تََرَك َشيْئًا ِمَن      ِدينَُكمْ اَْلَْوَم أ

 .الَْكَماِل َفُهَو نَاقِص  
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رھپ ہی   اور الہ اامین اک اامین زایدہ وہ اجےئ  اور دورسی آتی یک ریسفت ںیم ہک  اور مہ ےن اںیہن دہاتی ںیم زایدیت دی  اک ایبن (ریسفت) اور اہلل اعتٰیل ےک اس وقل یک

 ویکہکن بج ےتال ںیم ےس ھچک ابیق رہ اجےئ وت ایس وک یمک ےتہک ںیہ۔  اہمترا دنی لمکم رک دایآج ےک دن ںیم ےن   یھب رفامای

 

 44 :دحثی ربمن

نٍَس  َعنْ       ،  َقتَاَدةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ِهَّشام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمْسِلُم ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا
َ
     :قَاَل       اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، َعِن       ،  أ

" ، َوََيُْرُج ِمَن اّنَلاِر َمْن قَاَل ََل ِإََلَ إََِل اهللَُ َوِِّف قَلِْبِه       ََيُْرُج ِمَن اّنَلاِر َمْن قَاَل ََل إََِلَ إََِل اهللَُ َوِِّف قَلِْبِه َوْزُن َشِعرَيٍة ِمْن َخرْيٍ
، َوزْ  بُو َعبِْد اهللَِ       ، "َوََيُْرُج ِمَن اّنَلاِر َمْن قَاَل ََل إََِلَ إََِل اهللَُ َوِِّف قَلِْبِه َوْزُن َذَرٍة ِمْن َخرْيٍ       ُن بَُرٍة ِمْن َخرْيٍ

َ
      :قَاَل أ

َ
     : بَانُ قَاَْل

نَس   َحَدَثنَا      ،  َقتَاَدةُ  َحَدَثنَا
َ
 .ِمْن إِيَماٍن َمََكَن ِمْن َخرْيٍ       يِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، َعِن اّنلَ       ،  أ

رواتی رکےت ںیہ مہ ےس ملسم نب اربامیہ ےن ایبن ایک، ان ےس ماشم ےن، ان ےس داتدہ ےن اسن ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس 

دوزخ ےس رضور  (اکی ہن اکی دن) ےہ وت وہ (اامین)ہہک ایل اور اس ےک دل ںیم وج ربارب یھب «َل هلإ إَل اهلل» رفامای سج صخش ےنےن  یلص اہلل ہیلع وملس آپ ہک

ےن ہملک ڑپاھ ےلکن اگ سج  (یھب) رضور ےلکن اگ سج ےن ہملک ڑپاھ اور اس ےک دل ںیم وہیگں ےک داہن ربارب ریخ ےہ اور دوزخ ےس وہ (یھب) ےلکن اگ اور دوزخ ےس وہ صخش

یلص اہلل ہیلع  رفامےت ںیہ ہک اابن ےن ربواتی داتدہ وباہطس اسن ر ی اہلل ہنع روسل (اامم اخبری رہمح اہلل) اور اس ےک دل ںیم اک ذرہ ربارب یھب ریخ ےہ۔ اوبدبعاہلل

 اک ظفل  لق ایک ےہ۔ «ايمان» یک ہگج «خري» ےس وملس

 

 

 

 45 :دحثی ربمن

بُو الُْعَميِْس  َحَدَثنَا      ،  َجْعَفَر ْبَن َعْونٍ  َسِمعَ       ،  ْبُن الَصَباِح احْلََسُن  َحَدَثنَا
َ
نَا      ،  أ ْخرَبَ

َ
َّطاِرِق بِْن  َعنْ       ،  قَيُْس ْبُن ُمْسِلمٍ  أ

َن رَُجاًل ِمْن اَْلَُهوِد، "      ،  ُعَمَر بِْن اْْلََّطاِب  َعنْ       ،  ِشَهاٍب 
َ
ِمرَي الُْمْؤِمِننَي،      :ََلُ قَاَل       أ

َ
آيَة  ِِف ِكتَابُِكْم َتْقَرُءوَّنَها لَْو َعلَيْنَا       يَا أ

ُي آيٍَة ؟ قَاَل      :قَاَل       َمْعَْشَ اَْلَُهوِد نََّزلَْت ََلَُتَْذنَا َذلَِك اَْلَْوَم ِعيًدا، 
َ
ْتَمْمُت      :أ

َ
ْكَملُْت لَُكْم ِدينَُكْم َوأ

َ
َعلَيُْكْم  اَْلَْوَم أ

ي نََّزلَْت ِفيِه لََعَ      :قَاَل ُعَمرُ       ، 3نِْعَمِِت َورَِضيُت لَُكُم اْلِْسالَم ِدينًا سورة املائدة آية  قَْد َعَرْفنَا َذلَِك اَْلَْوَم َوالَْمََكَن اَِلِ
 ".َعةٍ اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وَُهَو قَائِم  بَِعَرفََة يَْوَم َُجُ 
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س ےس ایبن رکےت ںیہ، اںیہن سی نب ملسم ےن اط

می 
لع

رق نب اہشب ےک مہ ےس اس دحثی وک نسح نب ابصح ےن ایبن ایک، اوہنں ےن رفعج نب وعن ےس انس، وہ اوبا

و نین واےطس ےس ربخ دی۔ وہ رمع نب اطخب ر ی اہلل ہنع ےس رواتی رکےت ںیہ ہک

 

و
م
ل

ںیم اکی  (رقآن) اہمتری اتکب! اکی وہیدی ےن ان ےس اہک ہک اے اریما

دن وک ویم دیع انب ہ ےت۔ آپ ےن وپاھچ وہ وکن یس آتی ےہ؟ اس ےن وجاب  (ےک زنول ےک) آتی ےہ ےسج مت ڑپےتھ وہ۔ ارگ وہ مہ وہیدویں رپ انزل وہیت وت مہ اس

رمع ر ی اہلل ہنع ےن رفامای   رپ امتم رک دی اور اہمترے ےیل دنی االسم دنسپ ایکآج ںیم ےن اہمترے دنی وک لمکم رک دای اور اینپ تمعن مت   (وسرۃ ااملدئہ یک ہی آتی ہک) دای

  آپ (اس وتق) رپ انزل وہیئ یلص اہلل ہیلع وملس اجےتن ںیہ بج ہی آتی روسل اہلل (وخب) ہک مہ اس دن اور اس اقمم وک
م
سل

ر افت ںیم ہعمج ےک یلص اہلل ہیلع و
ع

 دن ڑھکے وہےئ ےھت۔

 

 

 الَّزََكُة ِمَن اْلِْساَلمِ بَاُب  -34
 زٰوکۃ دانی االسم ںیم دالخ ےہ: ابب

ِمُروا إََِل َِلَْعبُُدوا اهللََ خُمِْلِصنَي ََلُ اِِليَن ُحنََفاَء َوُيِقيُموا الَصاَلَة َوُيْؤتُوا الَّزََكَة وَ          :َوقَْوَُلُ 
ُ
     :    َذلَِك ِديُن الَْقيَِمةِ َوَما أ

ںی اور زٰوکۃ احالہکن ان اکرفوں وک یہی مکح دای ایگ ہک اخصل اہلل یہ یک دنبیگ یک تین ےس اکی رطف وہ رک ایس اہلل یک ابعدت رکںی اور امنز اقمئ رک  ےن رفامایاور اہلل اپک 

 ۔ دںی اور یہی ہتخپ دنی ےہ

 

 

 

 41 :دحثی ربمن

نٍَس َمالُِك  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا
َ
ِِب ُسَهيِْل بِْن َمالٍِك  َعْن َعِمه      ،  ْبُن أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  أ

َ
نَُه َسِمعَ       ،  أ

َ
َّطلَْحَة ْبَن ُعبَيِْد  أ

ْهِل َْنٍْد ثَائَِر الرَ      :َيُقوُل       ،  اهللَِ 
َ
ِس يُْسَمُع َدِوُي َصْوتِِه َوََل ُيْفَقُه َما َجاَء رَُجل  إََِل رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِمْن أ

ْ
أ

ُل َعِن اْْلِْساَلِم ؟ َفَقاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       َيُقوُل َحََّت َدنَا، 
َ
ََخُْس َصلََواٍت ِِف اَْلَْوِم َواللَيْلَِة، "     :فَإَِذا ُهَو يَْسأ

ْن َتَّطَوَع،      :يََلَ َغرْيَُها ؟ قَاَل َهْل عَ      :َفَقاَل       
َ
َهْل َعيََلَ      :قَاَل       وَِصيَاُم َرَمَّضاَن،      :قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       ََل إََِل أ

ْن َتَّطَوَع،      :َغرْيُُه ؟ قَاَل 
َ
ََل إََِل      :َهْل َعيََلَ َغرْيَُها ؟ قَاَل      :قَاَل       ُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم الَّزََكَة، وََذَكَر ََلُ رَ      :قَاَل       ََل إََِل أ
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ْن َتَّطَوَع، 
َ
ْدبََر الرَُجُل وَُهَو َيُقوُل      :قَاَل       أ

َ
ّْنُقُص،      :فَأ

َ
ِزيُد لََعَ َهَذا َوََل أ

َ
فْلََح      :اَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ قَ       َواهللَِ ََل أ

َ
أ

 ".إِْن َصَدَق 
ےس،  (ام ک نب ایب اعرم)پمہ ےس اامسلیع ےن ایبن ایک، اہک ھجم ےس اامم ام ک رہمح اہلل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اےنپ اچچ اوبلیہس نب ام ک ےس، اوہنں ےن اےنپ اب

ےک اپس آای، رس رپاشین ینعی ابل رھکبے وہےئ ےھت، مہ اس یک آواز  یلص اہلل ہیلع وملس دجن واولں ںیم اکی صخش یبن رکمی  ےس وہ ےتہک ےھتاوہنں ےن ہحلط نب دیبعاہلل

ےک ابرے ںیم وپھچ راہ ےہ۔ یبن م یک انھبنھبٹہ ےتنس ےھت اور مہ ھجمس ںیہن اپ رےہ ےھت ہک وہ ایک ہہک راہ ےہ۔ اہیں کت ہک وہ زندکی آن اچنہپ، بج ولعمم وہا ہک وہ االس

ےن رفامای  یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہک االسم دن رات ںیم اپچن امنزںی ڑپانھ ےہ، اس ےن اہک سب اس ےک وسا وت اور وکیئ امنز ھجم رپ ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

یلص اہلل   رفامای اور راضمن ےک روزے رانھک۔ اس ےن اہک اور وت وکیئ روزہ ھجم رپ ںیہن ےہ۔ آپےن یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی (وت اور ابت ےہ) ںیہن رگم وت لفن ڑپےھ

ےن اس ےس زٰوکۃ اک ایبن ایک۔ وہ ےنہک اگل ہک سب اور وکیئ  یلص اہلل ہیلع وملس ہحلط ےن اہک اور یبن رکمی (وت اور ابت ےہ) ےن رفامای ںیہن رگم وت لفن روزے رےھک ہیلع وملس

راوی ےن اہک رھپ وہ صخش ھٹیپ ومڑ رک الچ۔ ویں اتہک اجات اھت،  (وت اور ابت ےہ) ےن رفامای ںیہن رگم ہی ہک وت لفن دصہق دے یلص اہلل ہیلع وملس  رپ ںیہن ےہ۔ آپدصہق ھجم

 اینپ رماد وک چنہپ ایگ۔ےن رفامای ارگ ہی اچس ےہ وت  یلص اہلل ہیلع وملس مسق اہلل یک ںیم ہن اس ےس ڑباھؤں اگ ہن اٹھگؤں اگ، یبن رکمی

 

 

 :بَاُب اِتبَاُع اجْلَنَائِِّز ِمَن اِْليَمانِ  -35
 انجزے ےک اسھت اجان اامین ںیم دالخ ےہ: ابب

 41 :دحثی ربمن

ِْحَُد ْبُن َعبِْد اهللَِ بِْن َعيَِلٍ الَْمنُْجوِِّفُ  َحَدَثنَا
َ
،  َوُُمََمدٍ        ،  احْلََسِن  َعنْ       ،  َعوْف   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َرْوح   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       
َ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  أ

َ
َمِن اَتبََع َجَناَزَة ُمْسِلٍم إِيَمانًا َواْحتَِسابًا َوََكَن َمَعُه َحََّت "     :قَاَل       أ

ُحٍد،       َصىَل َعلَيَْها َوَيْفُرَغ ِمْن َدفِْنَها، يُ 
ُ
ْجِر بِِقرَياَّطنْيِ لُُكُ ِقرَياٍط ِمثُْل أ

َ
ْن       فَإِنَه يَرِْجُع ِمَن اْْل

َ
َوَمْن َصىَل َعلَيَْها ُثَم رََجَع َقبَْل أ

ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  ُُمََمدٍ  َعنْ       ،  َعوْف   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  الُْمؤَِذنُ  ُعثَْمانُ  تَاَبَعهُ       ، "فَإِنَُه يَرِْجُع بِِقرَياٍط       تُْدَفَن، 
َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل       ،  أ

 .اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََنَْوهُ 
ےس وعف ےن ایبن ایک، اوہنں ےن نسح رصبی اور دمحم نب ریسنی ےس، اوہنں ےن مہ ےس ادمح نب دبعاہلل نب یلع وجنمین ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس روح ےن ایبن ایک، اہک مہ 

ےن رفامای، وج وکیئ اامین رھک رک اور وثاب یک تین ےس یسک املسمن ےک انجزے ےک اسھت اجےئ اور امنز اور  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس ہک

رےہ وت وہ دو ریقاط وثاب ےل رک ولےٹ اگ رہ ریقاط اانت ڑبا وہ اگ ےسیج ادح اک اہپڑ، اور وج صخش انجزے رپ امنز ڑپھ رک دنف ےس دنف ےس رفاتغ وہےن کت اس ےک اسھت 
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ےن دمحم  ن ایک، اوہنںےلہپ ولٹ اجےئ وت وہ اکی ریقاط وثاب ےل رک ولےٹ اگ۔ روح ےک اسھت اس دحثی وک امثعن ؤمذن ےن یھب رواتی ایک ےہ۔ اہک مہ ےس وعف ےن ایب

 ےس ایلگ رواتی یک رطح۔ یلص اہلل ہیلع وملس نب ریسنی ےس انس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن یبن رکمی

 

 

 

ْن ََيْبََّط َعَملُُه وَُهَو ََل يَّْشُعرُ  -36
َ
 :بَاُب َخوِْف الُْمْؤِمِن ِمْن أ

 اجںیئ اور اس وک ربخ کت ہن وہومنم وک ڈران اچےیہ ہک ںیہک اس ےک اامعل ٹم ہن : ابب

ُكوَن ُمَكِذبًا،      :َوقَاَل إِبَْراِهيُم اّتَليِِْمُ 
َ
ْن أ

َ
ِِب ُملَيَْكةَ       َما َعَرْضُت قَْوِِل لََعَ َعَميَِل إََِل َخِّشيُت أ

َ
ْدَرْكُت ثاََلِثنَي      :َوقَاَل اْبُن أ

َ
أ

ْصَحاِب اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيْهِ 
َ
يَل،       وََسلََم َُكُُهْم ََيَاُف اّنلَِفاَق لََعَ َّنْفِسِه،  ِمْن أ َحد  َيُقوُل إِنَُه لََعَ إِيَماِن ِجرْبِ

َ
َما ِمنُْهْم أ

،       َوِميََكِئيَل،        ِمنَُه ِإََل ُمنَافِق 
َ
اِر لََعَ اّنلَِفاِق َوالِْعْصيَاِن َوَما َُيْذَ       َوُيْذَكُر َعْن احْلََسِن َما َخافَُه إََِل ُمْؤِمن  َوََل أ ْْصَ ُر ِمَن اْْلِ

وا لََعَ َما َفَعلُوا وَُهْم َيْعلَُموَن سورة آل عمران آية      :ِلَقْوِل اهللَِ َتَعاََل       ِمْن َغرْيِ تَْوَبٍة،   .135َولَْم يرُِصُ

ےس ہن وہ اجؤں اور انب ایب  (اکرفوں)المای، وت ھجم وک ڈر وہا ہک ںیہک ںیم رشتعی ےک الٹھجےن واےلےن اہک ںیم ےن اےنپ اتفگر اور رکدار وک بج  (واظع) اور اربامیہ یمیت

ي کہ ےن اہک ہک ںیم یبن ارکم
مل

ن ےک سیت باحہب ےس الم، ان ںیم ےس رہ اکی وک اےنپ اورپ افنق اک ڈر اگل وہا اھت، ان ںیم وکیئ ویں ںیہن اتہک اھت ہک ریما اامی یلص اہلل ہیلع وملس 

 وج انمقف ےہ۔ اس ابب ربجالیئ و اکیملیئ ےک اامین اسیج ےہ اور نسح رصبی ےس وقنمل ےہ، افنق ےس ویہ ڈرات ےہ وج اامیدنار وہات ےہ اور اس ےس ڈنر ویہ وہات ےہ

اور اےنپ ربے اکومں رپ اجن وبا    :ان ںیم رفامایںیم آسپ یک ڑلایئ اور انگوہں رپ اڑے رےنہ اور وتہب ہن رکےن ےس یھب ڈراای ایگ ےہ۔ ویکہکن اہلل اپک ےن وسرۃ آل رمع

 ۔ رک وہ اڑا ںیہن رکےت

 

 

 

 41 :دحثی ربمن

لُْت      :قَاَل       ،  ُزَبيْدٍ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َعرَْعَرةَ  َحَدَثنَا
َ
بَا َوائٍِل  َسأ

َ
َعبُْد  َحَدثَِِن       َفَقاَل،       َعِن الُْمرِْجئَِة،  أ

ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ، اهللَِ 
َ
، "     :قَاَل       أ  ".َوقِتَاَُلُ ُكْفر        ِسبَاُب الُْمْسِلِم فُُسوق 
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وہ ) ےن زدیب نب احرث ےس، اہک ںیم ےن اوبوالئ ےس رمہیج ےک ابرے ںیم وپاھچ، مہ ےس دمحم نب رعرعہ ےن ایبن ایک، وہ ےتہک ںیہ ہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اوہنں

ےن رفامای ہک املسمن وک  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس دبعاہلل نب وعسمد ر ی اہلل ہنع ےن ایبن ایک ہک (ےتہک ںیہ انگہ ےس آدیم افقس ںیہن وہات

 اجات ےہ اور املسمن ےس ڑلان رفک ےہ۔اگیل دےنی ےس آدیم افقس وہ 

 

 

 41 :دحثی ربمن

نَا ْخرَبَ
َ
نَُس  َعنْ       ،  ُِحَيْدٍ  َعنْ       ،  إِْسَماِعيُل ْبُن َجْعَفرٍ  َحَدَثنَا      ،  ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيدٍ  أ

َ
ِن      :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
َن       ،  ُعبَاَدُة ْبُن الَصاِمِت  أ

َ
أ

ُكْم "     :َفَقاَل       َفتاََلىَح رَُجاَلِن ِمَن الُْمْسِلِمنَي،       اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َخَرَج َُيرِْبُ بِلَيْلَِة الَْقْدِر، رَُسوَل  ْخرِبَ
ُ
إِِِن َخرَْجُت ِْل

،       بِلَيْلَِة الَْقْدِر،  ا لَُكُم، فَُرفِ       َوإِنَُه تاََلىَح فاَُلن  َوفاَُلن  ْن يَُكوَن َخرْيً
َ
اّتْلَِمُسوَها ِِف الَسبِْع َوالتِْسِع       َعْت وََعََس أ

 ".َواْْلَْمِس 
ی  وک ابعدہ نب اصتم ےن ربخ دمہ ےس ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اامسلیع نب رفعج ےن ایبن ایک، اوہنں ےن دیمح ےس، اوہنں ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس، اہک ھجم

یلص اہلل  اےنت ںیم دو املسمن آسپ ںیم ڑل ڑپے، آپ (وہ وکن یس رات ےہ) اےنپ رجحے ےس ےلکن، ولوگں وک بش دقر اتبان اچےتہ ےھت یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ہک

ریمے دل ےس ااھٹ یل یئگ اور اشدی ایس ںیم ھچک اہمتری  رتہی ےن رفامای، ںیم وت اس ےیل ابرہ الکن اھت ہک مت وک بش دقر التبؤں اور الفں الفں آدیم ڑل ڑپے وت وہ  ہیلع وملس

 بش دقر وک راضمن یک اتسوسیئںی، اوسیتنںی و وسیچپںی رات ںیم ڈوھڈنا رکو۔ (وت اب ااسی رکو ہک) وہ۔

 

 

 

يَل اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َعِن اِْليَماِن َواْلِْساَلمِ  -37  :َواْلِْحَساِن وَِعلِْم الَساَعةِ  بَاُب ُسَؤاِل ِجرْبِ
 ربجالیئ ہیلع االسلم اک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس اامین ، االسم ، ااسحن اور ایقتم ےک ملع ےک ابرے ںیم وپانھچ: ابب

يُل »     :َوَبيَاِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََلُ ُثَم قَاَل  فََجَعَل َذلَِك َُكَُه ِدينًا، . «ُيَعلُِمُكْم ِدينَُكمْ  -الَساَلمُ  َعلَيْهِ  -َجاَء ِجرْبِ
فَلَْن َوَمْن يَبْتَِغ َغرْيَ اْلِْساَلِم ِدينًا          :َوقَْوَِلِ َتَعاََل       َوَما َبنَيَ اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم لَِوفِْد َعبِْد الَْقيِْس ِمَن اِْليَماِن،       

 .    ُيْقبََل ِمنْهُ 
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ےن رفامای ہک ہی ربجالیئ ہیلع االسلم ےھت وج مت وک دنی یک میلعت دےنی  یلص اہلل ہیلع وملس اک ایبن رفامان رھپ آرخ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وملس اور اس ےک وجاب ںیم یبن رکمی

یلص اہلل ہیلع  دنی یہ رقار دای اور ان ابوتں ےک ایبن ںیم وج یبن رکمی (اسےنم ایبن یک یئگ ںیھتوج ربجالیئ ہیلع االسلم ےک ) آےئ ےھت۔ اہیں آپ ےن ان امتم ابوتں وک

یئ دورسا دنی اایتخر ےن اامین ےس قلعتم دبعاسیقل ےک ودف ےک اسےنم ایبن رفامیئ یھت اور اہلل اپک ےک اس اراشد یک لیصفت ںیم ہک وج وکیئ االسم ےک العوہ وک وملس

 وبقل ہن ایک اجےئ اگ۔رکے اگ وہ رہزگ 

 

 

 

 52 :دحثی ربمن

نَا      ،  إِْسَماِعيُل ْبُن ِإبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بُو َحَياَن اّتَليِِْمُ  أ

َ
ِِب ُزرَْعةَ  َعنْ       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
     :قَاَل       ،  أ

يُل،       اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بَاِرًزا يَْوًما لِلَناِس، ََكَن  تَاُه ِجرْبِ
َ
يَماُن ؟ قَاَل      :َفَقاَل       فَأ ْن تُْؤِمَن بِاهللَِ "     :َما اْْلِ

َ
يَماُن أ اْْلِ

ْن َتْعبَُد اهللََ َوََل تُْْشَِك بِِه َشيْئًا،      :َما اْْلِْساَلُم ؟ قَاَل      :قَاَل       َوَماَلئَِكِتِه َوبِِلَقائِِه َورُُسِلِه َوتُْؤِمَن بِابْلَْعِث، 
َ
َوتُِقيَم       اْْلِْساَلُم أ

نْ      :َما اْْلِْحَساُن ؟ َقاَل      :قَاَل       َوتَُصوَم َرَمَّضاَن،       َوتُؤَِدَي الَّزََكَة الَْمْفُروَضَة،       الَصاَلَة، 
َ
نََك تََراُه فَإِْن لَْم تَُكْن  أ

َ
َتْعبَُد اهللََ َكأ

ْعلََم ِمَن الَسائِِل،      :َمََّت الَساَعُة ؟ قَاَل      :قَاَل       تََراُه فَإِنَُه يََراَك، 
َ
َمُة       َما الَْمْسئُوُل َعنَْها بِأ

َ
ِت اْْل اِّطَها إَِذا َوَِلَ ْْشَ

َ
ْخرِبَُك َعْن أ

ُ
وََسأ

،       َرَبَها،  بِِل ابْلُْهُم ِِف ابْلُنْيَاِن ِِف ََخٍْس ََل َيْعلَُمُهَن إََِل اهللَُ إَِن اهللََ      :ُثَم تاََل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       َوإَِذا َتَّطاَوَل رََُعُة اْْلِ
       ، 34ِعنَْدُه ِعلُْم الَساَعِة سورة لقمان آية 

َ
يُل،      :َفَقاَل       فَلَْم يََرْوا َشيْئًا،       رُُدوُه،      :َفَقاَل       ْدبََر، ُثَم أ َجاَء ُيَعلُِم اّنَلاَس       َهَذا ِجرْبِ

بُو َعبْد اهللَِ       ، "ِدينَُهمْ 
َ
يَمانِ      :قَاَل أ  .َجَعَل َذلِك َُكَُه ِمَن اْْلِ

 ہک مہ ےس اامسلیع نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ وک اوبایحن یمیت ےن اوبزرہع ےس ربخ دی، اوہنں ےن اوبرہریہ مہ ےس دسمد ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک

ےسک ےتہک ںیہ۔ ولوگں ںیم رشتفی رفام ےھت ہک آپ ےک اپس اکی صخش آای اور وپےنھچ اگل ہک اامین  یلص اہلل ہیلع وملس اکی دن یبن رکمی ر ی اہلل ہنع ےس  لق ایک ہک

یک الماقت  (اہلل) ےن رفامای ہک اامین ہی ےہ ہک مت اہلل اپک ےک ووجد اور اس یک ودحاتین رپ اامین الؤ اور اس ےک رفوتشں ےک ووجد رپ اور اس یلص اہلل ہیلع وملس آپ

ےن  یلص اہلل ہیلع وملس ؤ۔ رھپ اس ےن وپاھچ ہک االسم ایک ےہ؟ آپےک ربقح وہےن رپ اور اس ےک روسولں ےک ربقح وہےن رپ اور رمےن ےک دعب دوابرہ اےنھٹ رپ اامین ال

ادا رکو۔ اور راضمن ےک روزے رھپ وجاب دای ہک االسم ہی ےہ ہک مت اخصل اہلل یک ابعدت رکو اور اس ےک اسھت یسک وک رشکی ہن انبؤ اور امنز اقمئ رکو۔ اور زٰوکۃ رفض 

ےن رفامای ااسحن ہی ہک مت اہلل یک ابعدت اس رطح رکو وگای مت اےس دھکی رےہ وہ ارگ ہی درہج ہن احلص   اہلل ہیلع وملسیلص روھک۔ رھپ اس ےن ااسحن ےک قلعتم وپاھچ۔ آپ

ال وپےنھچ ےن رفامای ہک اس ےک ابرے ںیم وجاب دےنی وا یلص اہلل ہیلع وملس وہ وت رھپ ہی وت وھجمس ہک وہ مت وک دھکی راہ ےہ۔ رھپ اس ےن وپاھچ ہک ایقتم بک آےئ یگ۔ آپ
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ںیم ںیہمت اس یک اشناینں التب اتکس وہں۔ وہ ہی ںیہ ہک بج ولڈنی اےنپ آاق وک ےنج یگ اور بج ایسہ اووٹنں ےک رچاےن  (اہتبل) واےل ےس ھچک زایدہ ںیہن اجاتن

ایقتم اک ملع ان اپچن زیچوں ںیم ےہ  (وھکاید ر) اکمانت یک ریمعت ںیم اکی دورسے ےس ابزی ےل اجےن یک وکشش رکںی ےگ (داہییت ولگ رتیق رکےت رکےت) واےل

رھپ وہ وپےنھچ واال ھٹیپ ریھپ رک اجےن اگل۔  (آرخ آتی کت) نج وک اہلل ےک وسا وکیئ ںیہن اجاتن۔ رھپ آپ ےن ہی آتی ڑپیھ ہک اہلل یہ وک ایقتم اک ملع ےہ ہک وہ بک وہ یگ

ےن رفامای ہک وہ ربجالیئ ےھت وج ولوگں وک  یلص اہلل ہیلع وملس دوڑ ڑپے رگم وہ ںیہک رظن ںیہن آای۔ آپےن رفامای ہک اےس واسپ الب رک الؤ۔ ولگ  یلص اہلل ہیلع وملس آپ

 ےن ان امتم ابوتں وک اامین یہ رقار دای ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی (اامم اخبری رہمح اہلل) ان اک دنی اھکسےن آےئ ےھت۔ اوبدبعاہلل

 

 

 

 :بَاب   -38
 ابب: ابب

 51 :دحثی ربمن

، ُعبَيِْد اهللَِ بِْن َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َصاِلٍح  َعنْ       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن َسْعدٍ  َحَدَثَنا     :قَاَل       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن َِحَّْزةَ  َحَدَثنَا
نَ       
َ
ْخرَبَُه،  َعبَْد اهللَِ ْبَن َعَباٍس  أ

َ
ِن      :قَاَل       أ ْخرَبَ

َ
بُو ُسْفيَاَن ْبُن َحْرٍب  أ

َ
َن ِهَرقَْل،       ،  أ

َ
ّتْلَُك، "     :قَاَل ََلُ       أ

َ
ْم       َسأ

َ
َهْل يَِّزيُدوَن أ

َّنُهْم يَِّزيُدوَن، 
َ
يَماُن َحََّت يَِتَم،       َينُْقُصوَن ؟ َفَّزَعْمَت أ ّتْلَُك، وَسَ       َوَكَذلَِك اْْلِ

َ
ْن يَْدُخَل       أ

َ
يِنِه َبْعَد أ َحد  َسْخَّطًة ِِلِ

َ
َهْل يَْرتَُد أ

ْن ََل، 
َ
َحد        ِفيِه ؟ فََّزَعْمَت أ

َ
يَماُن ِحنَي ُُتَاِلُّط بََّشاَشتُُه الُْقلُوَب ََل يَْسَخُّطُه أ  ".َوَكَذلَِك اْْلِ

دعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اصحل نب اسیکن ےس، اوہنں ےن انب اہشب ےس، اوہنں ےن دیبعاہلل نب دبعاہلل مہ ےس اربامیہ نب زمحہ ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اربامیہ نب 

ےن ان ےس اہک۔ ںیم ےن مت ےس وپاھچ اھت ہک اس  (روم ےک ابداشہ) رہلق ےس، ان وک دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن ربخ دی، ان وک اوبایفسن نب رحب ےن ہک

اامین اک یہی احل راتہ ےہ اہیں کت ہک وہ وپرا وہ اجےئ  (کیھٹ ےہ) واےل ڑبھ رےہ ںیہ ای ٹھگ رےہ ںیہ۔ وت ےن وجاب ںیم التبای ہک وہ ڑبھ رےہ ںیہ۔روسل ےک امےنن 

 احل ےہ۔ بج اس یک وخیش دل ںیم امس اور ںیم ےن ھجت ےس وپاھچ اھت ہک وکیئ اس ےک دنی ںیم آ رک رھپ اس وک ربا اجن رک رھپ اجات ےہ؟ وت ےن اہک۔ ںیہن، اور اامین اک یہی

 اجیت ےہ وت رھپ اس وک وکیئ ربا ںیہن ھجمس اتکس۔

 

 

 

يِنهِ  -39  ِِلِ
َ
أ  :بَاُب فَّْضِل َمِن اْسترَْبَ
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 اس صخش یک تلیضف ےک ایبن ںیم وج اانپ دنی اقمئ رےنھک ےک ےیل انگہ ےس چب ایگ: ابب

 52 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
َسِمْعُت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ      :َيُقوُل       ،  اّنُلْعَماَن ْبَن بَِّشريٍ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  ََعِمرٍ  َعنْ       ،  َزَكِرَياءُ  َحَدَثنَا      ،  أ

، "     :َيُقوُل       َعلَيِْه وََسلََم،  َفَمِن اَتََق الُْمَّشَبَهاِت       يْنَُهَما ُمَّشَبَهات  ََل َيْعلَُمَها َكِثري  ِمَن اّنَلاِس، َوبَ       احْلاََلُل َبنِي  َواحْلََراُم َبنِي 
يِنِه وَِعرِْضِه،   ِِلِ

َ
أ ْن يَُواِقَعُه،       اْسترَْبَ

َ
ََل َوإَِن ِللُُكِ       َوَمْن َوَقَع ِِف الُّشبَُهاِت َكَراٍع يَْرََع َحْوَل احْلََِم يُوِشُك أ

َ
ََل       َمِلٍك ِحًَم،  أ

َ
أ

رِْضِه َُمَاِرُمُه، 
َ
ََل َوإَِن ِِف اجْلََسِد ُمّْضَغًة إَِذا َصلََحْت َصلََح اجْلََسُد َُكُُه َوإَِذا فََسَدْت فََسَد اجْلََسُد َُكُُه،       إَِن ِحََم اهللَِ ِِف أ

َ
أ

ََل َوِِهَ الَْقلُْب       
َ
 ".أ

یلص اہلل ہیلع  یبن رکمی اہک مہ ےس زرکای ےن، اوہنں ےن اعرم ےس، اہک ںیم ےن امعنن نب ریشب ر ی اہلل امہنع ےس انس، وہ ےتہک ےھت ںیم ےن مہ ےس اوبمیعن ےن ایبن ایک،

ںیہ نج وک تہب ولگ ںیہن رفامےت ےھت الحل الھک وہا ےہ اور رحام یھب الھک وہا ےہ اور ان دوونں ےک درایمن ضعب زیچںی ہبش یک  یلص اہلل ہیلع وملس ےس انس آپ وملس

 رھپ وج وکیئ ہبش یک زیچوں ےس یھب چب ایگ اس ےن اےنپ دنی اور زعت وک اچب ایل اور وج وکیئ ان ہبش یک زیچوں ںیم ڑپ ایگ اس یک  لال اس (ہک الحل ںیہ ای رحام) اجےتن

نس  (اور اشیہ رجمم رقار اپےئ) ہک یھبک اس رچااگہ ےک ادنر سھگ اجےئ رچااگہ ےک آس اپس اےنپ اجونروں وک رچاےئ۔ وہ رقبی ےہ (اشیہ وفحمظ) رچواےہ یک ےہ وج

نس ول ندن ںیم اکی وگتش اک ڑکٹا ےہ بج وہ درتس وہ اگ  (سپ ان ےس وچب اور) ول رہ ابداشہ یک اکی رچااگہ وہیت ےہ۔ اہلل یک رچااگہ اس یک زنیم رپ رحام زیچںی ںیہ۔

 ن ڑگب ایگ۔ نس ول وہ ڑکٹا آدیم اک دل ےہ۔اسرا ندن درتس وہ اگ اور اہجں ڑگبا اسرا ند

 

 

 

َداُء اْْلُُمِس ِمَن اِْليَمانِ  -41
َ
 :بَاُب أ

 امل تمینغ ےس اپوچناں ہصح ادا رکان یھب اامین ےس ےہ: ابب

 53 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ ْبُن اجْلَْعدِ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  أ

َ
ْقُعُد َمعَ      :َقاَل       ،  ََجَْرةَ أ

َ
يِرهِ،  ابِْن َعَباٍس  ُكنُْت أ جُيِْلُسِِن لََعَ ََسِ

ْجَعَل لََك َسْهًما ِمْن َماِِل،      :َفَقاَل       
َ
قِْم ِعنِْدي َحََّت أ

َ
َقْمُت َمَعُه َشْهَريِْن،       أ

َ
تَْوا اّنَليِِبَ  إَِن َوفَْد َعبِْد الَْقيِْس      :ُثَم قَاَل       فَأ

َ
لََما أ

ْو َمِن الَْوفُْد ؟ قَالُوا     :قَاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
ْو بِالَْوفِْد َغرْيَ َخَّزايَا َوََل نََداََم،      :قَاَل       َربِيَعُة،      :َمِن الَْقْوُم أ

َ
َمرَْحبًا بِالَْقْوِم أ

تَِيَك إََِل ِِف الَّشْهِر احْلََراِم َوَبيْنَنَا َوَبيْنََك َهَذا اليََْحُ ِمْن ُكَفاِر مُ       ُسوَل اهللَِ، يَا رَ      :َفَقالُوا      
ْ
ْن نَأ

َ
، إِنَا ََل نَْستَِّطيُع أ ْمٍر       رََّضَ

َ
َفُمْرنَا بِأ
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ُ       فَْصٍل ُُنرِْبْ بِِه َمْن َوَراَءنَا َونَْدُخْل بِِه اجْلََنَة،  ل
َ
َبِة ؟وََسأ ْْشِ

َ
ْرَبٍع، "وُه َعِن اْْل

َ
ْرَبٍع َوَّنَهاُهْم َعْن أ

َ
َمَرُهْم بِأ

َ
يَماِن       فَأ َمَرُهْم بِاْْلِ

َ
أ

يَماُن بِاهللَِ وَْحَدُه ؟ قَالُوا     :قَاَل       بِاهللَِ وَْحَدُه،  تَْدُروَن َما اْْلِ
َ
ْعلَُم،      :أ

َ
َن ُُمََمًدا َشهَ      :قَاَل       اهللَُ َورَُسوَُلُ أ

َ
ْن ََل إََِلَ إََِل اهللَُ َوأ

َ
اَدُة أ

ْن ُتْعُّطوا ِمَن الَْمْغنَِم اْْلُُمَس،       وَِصيَاُم َرَمَّضاَن،       َوإِيتَاُء الَّزََكِة،       َوإِقَاُم الَصاَلِة،       رَُسوُل اهللَِ، 
َ
ْرَبعٍ       َوأ

َ
َعِن      :َوَّنَهاُهْم َعْن أ

،      :َوُرَبَما قَاَل       تَِم َواُِلبَاِء َواّنَلِقرِي َوالُْمَّزَفِت، احْلَنْ  وا بِِهَن َمْن َوَراَءُكمْ      :َوقَاَل       الُْمَقرَيِ ْخرِبُ
َ
 ".اْحَفُظوُهَن َوأ

اہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےک اپس اھٹیب رکات اھت وہ ھجم وک اخص ںیم دبع مہ ےس یلع نب دعج ےن ایبن ایک، اہک مہ وک ہبعش ےن ربخ دی، اوہنں ےن اوبرمجہ ےس  لق ایک ہک

ےنہک ےگل ہک مت ریمے اپس لقتسم  رر رپ رہ اجؤ ںیم اےنپ امل ںیم ےس اہمترا ہصح رقمر رک دوں اگ۔ وت ںیم دو امہ کت ان یک دختم ںیم  (اکی دہعف) اےنپ تخت رپ اھٹبےت

ےک اپس آای وت آپ ےن وپاھچ ہک ہی وکن یس وقم ےک ولگ ںیہ ای ہی ودف اہکں اک ےہ؟ اوہنں ےن اہک  یلص اہلل ہیلع وملس ودف بج یبن رکمیرہ ایگ۔ رھپ ےنہک ےگل ہک دبعاسیقل اک 

ان اک آان تہب وخب  ینعی) ےن رفامای رمابح اس وقم وک ای اس ودف وک ہن ذلیل وہےن واےل ہن رشدنمہ وہےن واےل یلص اہلل ہیلع وملس ہک رہعیب اخدنان ےک ولگ ںیہ۔ آپ

مہ آپ یک دختم ںیم رصف ان رحتم واےل ونیہمں ںیم آ ےتکس ںیہ ویکہکن امہرے اور آپ ےک درایمن رضم ےک اکرفوں اک ! وہ ےنہک ےگل اے اہلل ےک روسل (ےہ

 ے سج یک ربخ مہ اےنپ ےلھچپ ولوگں وک یھب رک دںی
ی

 

ی
 
ح
پ 

وج اہیں ںیہن آےئ اور اس رپ لمع درآدم رک ےک مہ تنج ںیم  ہلیبق آابد ےہ۔ سپ آپ مہ وک اکی ایسی یعطق ابت التب د

ےن ان وک اچر ابوتں اک مکح دای اور اچر مسق ےک ربونتں وک اامعتسل  یلص اہلل ہیلع وملس دالخ وہ اجںیئ اور اوہنں ےن آپ ےس اےنپ ربونتں ےک ابرے ںیم یھب وپاھچ۔ آپ

ےن وپاھچ ہک اجےتن وہ اکی اےلیک اہلل رپ اامین الےن اک بلطم ایک ےہ؟  یلص اہلل ہیلع وملس  اہلل رپ اامین الؤ۔ رھپ آپںیم الےن ےس عنم رفامای۔ ان وک مکح دای ہک اکی اےلیک

یلص اہلل  ہی ہک دمحم ےن رفامای ہک اس ابت یک وگایہ دانی ہک اہلل ےک وسا وکیئ وعبمد ںیہن اور یلص اہلل ہیلع وملس اوہنں ےن اہک ہک اہلل اور اس ےک روسل یہ وک ولعمم ےہ۔ آپ

املسمونں ےک تیب ) اس ےک ےچس روسل ںیہ اور امنز اقمئ رکان اور زٰوکۃ ادا رکان اور راضمن ےک روزے رانھک اور امل تمینغ ےس وج ےلم اس اک اپوچناں ہصح ہیلع وملس

رفامای۔ زبس الیھک رمابتن ےس اور دکو ےک انبےئ وہےئ ربنت ےس، ڑکلی ےک ےن ان وک عنم  یلص اہلل ہیلع وملس دالخ رکان اور اچر ربونتں ےک اامعتسل ےس آپ (ااملل ںیم

 ر اہیں ںیہن آےئ ںیہ۔وھکدے وہےئ ربنت ےس، اور روینغ ربنت ےس اور رفامای ہک ان ابوتں وک ظفح رک ول اور ان ولوگں وک یھب التب دانی وج مت ےس ےھچیپ ںیہ او

 

 

 

ْعَماَل  -41
َ
َن اْل

َ
 :بِاّنلَِيِة َواحْلِْسبَِة َوِللُُكِ اْمرٍِئ َما نََوىبَاُب َما َجاَء أ

 اس ابت ےک ایبن ںیم ہک لمع ریغب تین اور ک صص ےک حیحص ںیہن وہےت اور رہ آدیم وک ویہ ےلم اگ وج تین رکے: ابب

حْ 
َ
لََعَ      قُْل لُُكٌ َيْعَمُل لََعَ َشاَِكَِتهِ          :َوقَاَل اهللَُ َتَعاََل . ََكمُ فََدَخَل ِفيِه اِْليَماُن َوالْوُُضوُء َوالَصاَلُة َوالَّزََكُة َواحْلَُج َوالَصْوُم َواْل

ْهِلِه ََيْتَِسبَُها َصَدقَة  ». نِيَِتهِ 
َ
 .«َولَِكْن ِجَهاد  َوِّنَية  »     :َوقَاَل . «َّنَفَقُة الرَُجِل لََعَ أ
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ہہک دےئیجی ہک رہ وکیئ اےنپ رطقی ینعی اینپ ! اہلل ےن رفامای اے ربمغیپ (وسرۃ ینب ارسالیئ ںیم) ااکحم آ ےئگ اور وت لمع ںیم اامین، ووض، امنز، زٰوکۃ، جح، روزہ اور اسرے

اور  آدیم ارگ وثاب یک تین ےس اہلل اک مکح ھجمس رک اےنپ رھگ واولں رپ رخچ رک دے وت اس ںیم یھب اس وک دصہق اک وثاب اتلم ےہ (ایس وہج ےس) تین رپ لمع رکات ےہ اور

 ےن رفامای اھت ہک اب رجہت اک ہلسلس متخ وہ ایگ نکیل اہجد اور تین اک ہلسلس ابیق ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس بج ہکم حتف وہ ایگ وت یبن رکمی

 

 

 

 54 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
َعلَْقَمَة بِْن  َعنْ       ،  ُُمََمِد بِْن إِبَْراِهيمَ  َعنْ       ،  بِْن َسِعيدٍ ََيََْي  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  ُعَمرَ  َعنْ       ،  َوَقاٍص 
َ
ْعَماُل بِاّنلَِيِة َوِللُُكِ اْمرٍِئ َما نََوى، "     :قَاَل       أ

َ
َفَمْن ََكنَْت       اْْل

 ، وَُجَها فَِهْجَرتُُه إََِل َما       ِهْجَرتُُه إََِل اهللَِ َورَُسوَِلِ َفِهْجَرتُُه إََِل اهللَِ َورَُسوَِلِ ٍة َيََتَ
َ
ِو اْمَرأ

َ
َوَمْن ََكنَْت ِهْجَرتُُه ُِلّْنيَا يُِصيبَُها أ

 ".َهاَجَر إََِلْهِ 
مہ وک اامم ام ک رہمح اہلل ےن ربخ دی، اوہنں ےن ٰییحی نب دیعس ےس، اوہنں ےن دمحم نب اربامیہ ےس، اوہنں ےن ہمقلع نب واقص مہ ےس دبعاہلل نب ہملسم ےن ایبن ایک، اہک 

اور رہ آدیم وک  (ےہای تین یہ ےک اطمقب ان اک ندال اتلم ) ےن رفامای لمع تین یہ ےس حیحص وہےت ںیہ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےس، اوہنں ےن رمع ر ی اہلل ہنع ےس ہک

ور وج وکیئ داین ےتاےن ویہ ےلم اگ وج تین رکے اگ۔ سپ وج وکیئ اہلل اور اس ےک روسل یک راض ےک ےیل رجہت رکے اس یک رجہت اہلل اور اس ےک روسل یک رطف وہ یگ ا

 ےک ےیل ای یسک وعرت ےس اشدی رکےن ےک ےیل رجہت رکے اگ وت اس یک رجہت ان یہ اکومں ےک ےیل وہ یگ۔
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ِن      :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َحَجاُج ْبُن ِمنَْهالٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
،  َعبَْد اهللَِ ْبَن يَِّزيدَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َعِدُي ْبُن ثَابٍِت  أ

ِِب َمْسُعودٍ َعنْ       
َ
ْهِلِه ََيْتَِسبَُها َفُهَو ََلُ َصَدقَة  "     :قَاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، َعِن اّنَليِِبِ       ،  أ

َ
ّْنَفَق الرَُجُل لََعَ أ

َ
 ".إَِذا أ

اہلل نب زیدی ےس انس، اوہنں ےن مہ ےس اجحج نب اہنمل ےن ایبن ایک، وہ ےتہک ںیہ ہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، وہ ےتہک ںیہ ھجم وک دعی نب اثتب ےن ربخ دی، اوہنں ےن دبع

رفامای بج آدیم وثاب یک تین ےس اےنپ الہ و ایعل رپ رخچ  وملس ےنیلص اہلل ہیلع  ےس ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس اوہنں ےن یبن رکمی دبعاہلل نب وعسمد ےس  لق ایک،

 رکے سپ وہ یھب اس ےک ےیل دصہق ےہ۔
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نَا     :قَاَل       ،  نَافِعٍ  احْلََكُم ْبنُ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب  َعنْ       ،  ََعِمُر ْبُن َسْعدٍ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ

َ
َسْعِد بِْن أ

ْخرَبَُه، َوَقاٍص 
َ
نَُه أ

َ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       أ

َ
ِجْرَت َعلَيَْها "     :َل قَا      أ

ُ
إِنََك لَْن ُتنِْفَق َّنَفَقًة تَبْتَِِغ بَِها وَْجَه اهللَِ إََِل أ

تَِك 
َ
 ".َحََّت َما َِتَْعُل ِِف فَِم اْمَرأ

ص ےس ایبن ایک، اوہنں ےن ان وک ربخ مہ ےس مکح نب انعف ےن ایبن ایک، اہک مہ وک بیعش ےن زرہی ےس ربخ دی، اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس اعرم نب دعس ےن دعس نب ایب واق

ےن رفامای کشیب وت وج ھچک رخچ رکے اور اس ےس ریتی تین اہلل یک راض احلص رکین وہ وت ھجت وک اس اک وثاب ےلم اگ۔ اہیں کت ہک اس  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی دی ہک

 رپ یھب وج وت اینپ ویبی ےک ہنم ںیم ڈاےل۔

 

 

 

ئَِمِة الُْمْسِلِمنَي وَََعَمِتِهمْ »: اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ بَاُب قَْوِل  -42
َ
َِ َولِرَُسوَِلِ َوْل  «اِِليُن اّنَلِصيَحُة هلِل

امتم املسمونں یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس اک ہی رفامان ہک دنی ےچس دل ےس اہلل یک رفامربنداری اور اس ےک روسل اور املسمن احومکں اور : ابب

 یک ریخ وخایہ اک انم ےہ

َِ َورَُسوَِلِ          :َوقَْوَِلِ َتَعاََل       :    إَِذا نََصُحوا هلِل

 رفامای بج وہ اہلل اور اس ےک روسل یک ریخ وخایہ ںیم رںیہ۔ (وسرۃ اوتلہب ںیم) اور اہلل ےن
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ِِب َحاِزمٍ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيَل  َعنْ       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
     :قَاَل       ،  َجِريِر بِْن َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  قَيُْس ْبُن أ

 ".َواّنُلْصِح ِللُُكِ ُمْسِلمٍ       َوإِيتَاِء الَّزََكِة،       بَاَيْعُت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم لََعَ إِقَاِم الَصاَلِة، "
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ایب احزم ےن ایبن ایک،  مہ ےس دسمد ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس نب اطقن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اامسلیع ےس، اوہنں ےن اہک ھجم ےس سی نب

ےس ںیم ےن امنز اقمئ رکےن اور زٰوکۃ ادا رکےن اور رہ املسمن یک ریخ  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےس انس، اوہنں ےن اہک اوہنں ےن رجری نب دبعاہلل یلجب ر ی اہلل ہنع

 وخایہ رکےن رپ تعیب یک۔
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بُو اّنُلْعَمانِ  َحَدَثنَا
َ
بُو َعَوانَةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
يَْوَم      :َيُقوُل       ،  َجِريَر ْبَن َعبِْد اهللَِ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  بِْن ِعاَلقَةَ ِزَياِد  َعنْ       ،  أ

ْثََن َعلَيِْه، 
َ
يَك ََلُ، "     :َوقَاَل       َماَت الُْمِغرَيُة ْبُن ُشْعبََة قَاَم فََحِمَد اهللََ َوأ َوالَْوقَاِر َوالَسِكينَِة       َعلَيُْكْم بِاِتَقاِء اهللَِ وَْحَدُه ََل َْشِ

 ، ِمري 
َ
ِتيَُكْم أ

ْ
ِتيُكُم اآْلَن،       َحََّت يَأ

ْ
ُب الَْعْفَو،      :ُثَم قَاَل       فَإَِّنَما يَأ ِمرِيُكْم فَإِنَُه ََكَن َُيِ

َ
َما َبْعُد،      :ُثَم قَاَل       اْستَْعُفوا ِْل

َ
َتيُْت       أ

َ
فَإِِِن أ

بَايُِعَك لََعَ اْْلِْساَلِم،      :قُلُْت       ىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، اّنَليِِبَ َص 
ُ
َط َعيََلَ َواّنُلْصِح ِللُُكِ ُمْسِلٍم،       أ َورَِب       ، "َفبَاَيْعتُُه لََعَ َهَذا      َفَْشَ

 .َل ُثَم اْستَْغَفَر َونَّزَ       َهَذا الَْمْسِجِد إِِِن ّنَلَاِصح  لَُكْم، 
سج دن ریغمہ نب   انسمہ ےس اوبامعنن ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اوبوعاہن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن زاید ےس، اوہنں ےن العہق ےس، اہک ںیم ےن رجری نب دبعاہلل ےس

وک اےلیک اہلل اک ڈر رانھک اچےیہ اس اک وکیئ رشکی ںیہن اور لمحت اک ااقتنل وہا وت وہ ہبطخ ےک ےیل ڑھکے وہےئ اور اہلل یک رعتفی اور وخیب ایبن یک اور اہک مت  (احمک وکہف) ہبعش

احمک ےک ےیل داعےئ رفغمت اور اانیمطن ےس رانہ اچےیہ اس وتق کت ہک وکیئ دورسا احمک اہمترے اورپ آےئ اور وہ ایھب آےن واال ےہ۔ رھپ رفامای ہک اےنپ رمےن واےل 

ےک اپس آای اور ںیم ےن رعض  یلص اہلل ہیلع وملس اھت رھپ اہک ہک اس ےک دعب مت وک ولعمم وہان اچےیہ ہک ںیم اکی دہعف یبن رکمییھب اعمیف وک دنسپ رکات  (ریغمہ) رکو ویکہکن وہ

 رک ےن ھجم ےس رہ املسمن یک ریخ وخایہ ےک ےیل رشط یک، سپ ںیم ےن اس رشط رپ آپ ےس تعیب یلص اہلل ہیلع وملس ایک ہک ںیم آپ ےس االسم رپ تعیب رکات وہں آپ

 اس دجسم ےک رب یک مسق ہک ںیم اہمترا ریخوخاہ وہں رھپ اافغتسر ایک اور ربنم ےس ارت آےئ۔ (سپ) یل
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 كتاب العلم

 اتکب ملع ےک ایبن ںیم

 

 :بَاُب فَّْضِل الِْعلْمِ  -1

 ملع یک تلیضف ےک ایبن ںیم: ابب

وتُوا الِْعلَْم َدرََجاٍت َواهللَُ بَِما َتْعَملُوَن َخِبري  يَْرفَِع اهللَُ          :َوقَْوِل اهللَِ َتَعاََل 
ُ
يَن أ يَن آَمنُوا ِمنُْكْم َواَِلِ      :َوقَْوَِلِ َعَّز وََجَل .     اَِلِ

 .    رَِب زِْدِِن ِعلًْما    

ہک ویں داع ) رفامای (وسرۃ ٰہط ںیم)وک اہمترے اکومں یک ربخ ےہ۔ اور اہلل اعتٰیل ےنوج مت ںیم اامیدنار ںیہ اور نج وک ملع دای ایگ ےہ اہلل ان ےک دراجت دنلب رکے اگ اور اہلل 

 رپورداگر ھجم وک ملع ںیم رتیق اطع رفام۔ (ایک رکو

 

 

 

َجاَب الَسائَِل  -2
َ
َتَم احْلَِديَث ُثَم أ

َ
 :بَاُب َمْن ُسئَِل ِعلًْما وَُهَو ُمّْشتَِغل  ِِف َحِديِثِه فَأ

( ادب اک اقتاض ےہ ہک ) ہک سج صخش ےس ملع یک وکیئ ابت وپیھچ اجےئ اور وہ اینپ یسک دورسی ابت ںیم وغشمل وہ سپ اس ایبن ںیم : ابب

 وہ ےلہپ اینپ ابت وپری رک ےل رھپ وپےنھچ واےل وک وجاب دے

 51 :دحثی ربمن

     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن فُلَيٍْح  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن الُْمنِْذرِ  وَحَدثَِِن ح .  فُلَيْح   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن ِسنَانٍ  َحَدَثنَا
ِِب  َحَدثَِِن 

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  َعَّطاِء بِْن يََسارٍ  َعنْ       ،  ِهاَلُل ْبُن َعيَِلٍ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  أ

َ
بَيْنََما اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه "     :اَل قَ       ،  أ

 ، ْعَراِِبٌ
َ
َفَقاَل       َمََّت الَساَعُة ؟ َفَمََض رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َُيَِدُث،      :َفَقاَل       وََسلََم ِِف ََمِْلٍس َُيَِدُث الَْقْوَم َجاَءُه أ

َراُه الَسائُِل َعِن      :قَاَل       َحََّت إَِذا قَََض َحِديثَُه،       بَْل لَْم يَْسَمْع،      :َوقَاَل َبْعُّضُهمْ       فََكِرَه َما قَاَل،       َسِمَع َما قَاَل،      :مِ َبْعُض الَْقوْ 
ُ
ْيَن أ

َ
أ
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نَا يَا رَُسوَل اهللَِ،      :الَساَعِة ؟ قَاَل 
َ
َمانَُة فَاّْنتَِظِر الَساَعَة،      :قَاَل       َها أ

َ
إَِذا وُِسَد      :َكيَْف إَِضاَعتَُها ؟ قَاَل      :قَاَل       فَإَِذا ُضيَِعِت اْْل

ْهِلِه فَاّْنتَِظِر الَساَعةَ 
َ
ْمُر إََِل َغرْيِ أ

َ
 ".اْْل

ح ےن ایبن ایک

فلي 

ح) ےس اربامیہ نب اذنملر ےن ایبن ایک، اہک ھجم ےس ریمے ابپ اور ھجم (دورسی دنس) مہ ےس دمحم نب انسن ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس 

فلي 

ےن ایبن ایک، اہک  (

ولوگں ںیم ےھٹیب وہےئ ان ےس ابںیت  یلص اہلل ہیلع وملس کی ابر یبن رکمیالہل نب یلع ےن، اوہنں ےن اطعء نب اسیر ےس  لق ایک، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس اہک

وج ) اینپ وگتفگ ںیم رصموف رےہ۔ ضعب ولگ یلص اہلل ہیلع وملس کی داہییت آپ ےک اپس آای اور وپےنھچ اگل ہک ایقتم بک آےئ یگ؟ آپرک رےہ ےھت۔ اےنت ںیم ا

ںیہن۔ بج ےن داہییت یک ابت ینس نکیل دنسپ ںیہن یک اور ضعب ےنہک ےگل ہک ںیہن ہکلب آپ ےن اس یک ابت ینس یہ  یلص اہلل ہیلع وملس ےنہک ےگل آپ (سلجم ںیم ےھت

ےن ویں رفامای وہ ایقتم ےک ابرے ںیم وپےنھچ واال اہکں ایگ  یلص اہلل ہیلع وملس اینپ ابںیت وپری رک ےکچ وت ںیم اتھجمس وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس آپ

اھٹ اجےئ وت ایقتم اقمئ وہےن اک  (ی داین ےساامیدنار) ےن رفامای ہک بج اامتن یلص اہلل ہیلع وملس ںیم وموجد وہں۔ آپ !(ای روسل اہلل) ےن اہک (داہییت) اس

انالقئ ولوگں وک وسپن دےیئ اجںیئ وت ایقتم  (وکحتم ےک اکروابر) ےن رفامای ہک بج یلص اہلل ہیلع وملس ااظتنر رک۔ اس ےن اہک اامیدناری اےنھٹ اک ایک بلطم ےہ؟ آپ

 اک ااظتنر رک۔

 

 

 :بَاُب َمْن َرَفَع َصْوتَُه بِالِْعلْمِ  -3
 اس ےک ابرے ںیم سج ےن یملع اسملئ ےک ےیل اینپ آواز وک دنلب ایک: ابب

 12 :دحثی ربمن

بُو اّنُلْعَماِن ََعِرُم ْبُن الَْفّْضِل  َحَدَثنَا
َ
بُو َعَوانَةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ِِب بِْْشٍ  َعنْ       ،  أ

َ
َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  يُوُسَف بِْن َماَهَك  َعنْ       ،  أ

رَْهَقتْنَا الَصاَلُة َوََنُْن       َُتَلََف َعَنا اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف َسْفَرٍة َسافَْرنَاَها،      :قَاَل       ،  بِْن َعْمٍرو
َ
ْدَرَكنَا َوقَْد أ

َ
فَأ

 ،
ُ
رُْجِلنَا،      َّنتَوََضأ

َ
لَْعَ َصْوتِهِ        فََجَعلْنَا َّنْمَسُح لََعَ أ

َ
ْو ثاََلثًا"     :َفنَاَدى بِأ

َ
ْعَقاِب ِمَن اّنَلاِر َمَرَتنْيِ أ

َ
 ".َويْل  لِْْل

اکی رفس ںیم  ، اوہنں ےن اہکمہ ےس اوباامعنلن ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اوبوعاہن ےن اوبرشب ےس ایبن ایک، اوہنں ےن ویفس نب امکہ ےس، اوہنں ےن دبعاہلل نب رمعو ےس

دلجی ) امنز اک وتق آن اچنہپ اھت مہ (رصع یک) مہ ےس اس وتق ےلم بج یلص اہلل ہیلع وملس مہ ےس ےھچیپ رہ ےئگ اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس وج مہ ےن ایک اھت یبن رکمی

ےن دنلب آواز ےس اکپرا دوھکی  اہلل ہیلع وملسیلص  آپ (ہی احل دھکی رک) ووض رک رےہ ےھت۔ سپ اپؤں وک وخب دوھےن ےک ندل مہ ویں یہ اس دوھ رےہ ےھت۔ (دلجی

 رفامای۔ (ویں یہ دنلب آواز ےس) ےن یلص اہلل ہیلع وملس اڑیویں یک رخایب دوزخ ےس وہےن وایل ےہ دو ای نیت ابر آپ

 



 حیحص اخبری دلج1   کتاب علم کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  72 

 

نَا -4
َ
ّْنبَأ

َ
نَا َوأ ْخرَبَ

َ
ْو أ

َ
 :بَاُب قَْوِل الُْمَحِدِث َحَدَثنَا أ

 اامعتسل رکان حیحص ےہ «أخربنا وأنبأناحدثنا أو ، »دحمث اک ظفل : ابب

نَا وََسِمْعُت َواِحًدا
َ
ّْنبَأ

َ
نَا َوأ ْخرَبَ

َ
َوقَاَل اْبُن َمْسُعوٍد َحَدَثنَا رَُسوُل اهللَِ . َوقَاَل ّنَلَا احْلَُميِْدُي ََكَن ِعنَْد ابِْن ُعيَيْنََة َحَدَثنَا َوأ

. َوقَاَل َشِقيق  َعْن َعبِْد اهللَِ َسِمْعُت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَِمةً . ُق الَْمْصُدوُق َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوُهَو الَصادِ 
بُو الَْعاَِلَِة َعِن ابِْن َعَباٍس . َوقَاَل ُحَذْيَفُة َحَدَثنَا رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َحِديثنَْيِ 

َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ  َوقَاَل أ

نَس  َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَْرِويِه َعْن َرِبِه َعَّز وََجَل . َعلَيِْه وََسلََم ِفيَما يَْرِوي َعْن َرِبهِ 
َ
بُو ُهَريَْرَة . َوقَاَل أ

َ
َوقَاَل أ

 .يَْرِويِه َعْن َرِبُكْم َعَّز وََجَل  َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 

اکی یہ ےھت اور دبعاہلل نب وعسمد ر ی اہلل ہنع  «سمعت» اور «انبانا» اور «اخربنا» اور «حدثنا» انب ہنییع ےک زندکی اافلظ اسیج ہک اامم دیمحی ےن اہک ہک

وچسں ےک ےچس ےھت۔ اور قیقش ےن دبعاہلل نب وعسمد ےس  لق ایک، ںیم ےن یبن دراحہکیل آپ  «حدثنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم» ےن یھب ویں یہ اہک

ےن دو دحںیثی ایبن ںیک اور اوبااعلہیل ےن رواتی ایک انب ابعس ر ی  یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہی ابت ینس اور ذحہفی ےن اہک ہک مہ ےس روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

ےس  یلص اہلل ہیلع وملس ےن اےنپ رپورداگر ےس اور اسن ر ی اہلل ہنع ےن یبن رکمی اہلل ہیلع وملس آپ یلصےس،  یلص اہلل ہیلع وملس اہلل امہنع ےس اوہنں ےن یبن رکمی

یلص اہلل ہیلع  ےس رواتی یک۔ اہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس اےنپ رپورداگر ےس۔ اور اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےن یبن رکمی وملس ےنیلص اہلل ہیلع  رواتی یک اور آپ

 اس وک اہمترے رب اہلل ابترک واعتٰیل ےس رواتی رکےت ںیہ۔ وملس

 

 

 

 11 :دحثی ربمن

رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ قَاَل      :قَاَل       ،  ابِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ِدينَارٍ  َعنْ       ،  إِْسَماِعيُل ْبُن َجْعَفرٍ  َحَدَثنَا      ،  ُقتَيْبَةُ  َحَدَثنَا
فََحِدثُوِن َما ِِهَ ؟ فََوَقَع اّنَلاُس ِِف َشَجِر       إَِن ِمَن الَّشَجِر َشَجَرًة ََل يَْسُقُّط َوَرُقَها َوإَِّنَها َمثَُل الُْمْسِلِم، "     :َعلَيِْه وََسلَمَ 

َّنَها اّنَلْخلَُة، َوَوَقَع ِِف      :قَاَل َعبُْد اهللَِ       ابْلََواِدي، 
َ
 ".ِِهَ اّنَلْخلَةُ      :َحِدْثنَا َما ِِهَ يَا رَُسوَل اهللَِ ؟ قَاَل      :ُثَم قَالُوا       َّنْفِِس أ

یبن   ی اہلل امہنع ےس اہک ہکر مہ ےس ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اامسلیع نب رفعج ےن ایبن ایک، اوہنں ےن دبعاہلل نب دانیر ےس، اوہنں ےن دبعاہلل نب رمع

ےن رفامای دروتخں ںیم اکی درتخ ااسی ےہ ہک اس ےک ےتپ ںیہن ڑھجےت اور املسمن یک  لال ایس درتخ یک یس ےہ۔ اتبؤ وہ وکن اس درتخ  یلص اہلل ہیلع وملس رکمی
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رشم  (مک ینس یک) ریمے دل ںیم آای ہک وہ وجھکر اک درتخ ےہ۔ رگم ںیم اینپےہ؟ ہی نس رک ولوگں اک ایخل لگنج ےک دروتخں یک رطف دوڑا۔ دبعاہلل ر ی اہلل ہنع ےن اہک 

 ےن رفامای وہ وجھکر اک درتخ ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس یہ ےس وپاھچ ہک وہ وکن اس درتخ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہن وبال۔ آرخ باحہب ےن یبن رکمی

 

 

 

لََة  -5
َ
ْصَحابِِه َِلَْخترَِبَ َما ِعنَْدُهْم ِمَن الِْعلْمِ بَاُب َّطْرِح اِْلَماِم الَْمْسأ

َ
 :لََعَ أ

 (ینعی ااحتمن ےنیل اک ایبن ) ااتسد اےنپ اشرگدوں اک ملع آزامےن ےک ےیل ان ےس وکیئ وسال رکے : ابب

 12 :دحثی ربمن

َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  ابِْن ُعَمرَ  َعِن       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن ِدينَارٍ  َحَدَثنَا      ،  ُسلَيَْمانُ  َحَدَثنَا      ،  َخاِِلُ ْبُن خَمَِْلٍ  َحَدَثنَا
فََوَقَع اّنَلاُس ِِف َشَجِر ابْلََواِدي،      :َحِدثُوِن َما ِِهَ ؟ قَاَل       إَِن ِمَن الَّشَجِر َشَجَرًة ََل يَْسُقُّط َوَرُقَها َوإَِّنَها َمثَُل الُْمْسِلِم، "     :قَاَل       
َّنَها اّنَلْخلَُة فَاْستَْحيَيُْت،      :قَاَل َعبُْد اهللَِ       

َ
 ".ِِهَ اّنَلْخلَةُ      :َحِدْثنَا َما ِِهَ يَا رَُسوَل اهللَِ ؟ قَاَل      :ُثَم قَالُوا      فََوَقَع ِِف َّنْفِِس أ

اوہنں ےن ایک، اہک مہ ےس نامیلن نب البل ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس دبعاہلل نب دانیر ےن ایبن ایک، اوہنں ےن دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےس  مہ ےس اخ د نب دلخم ےن ایبن

ںیہن ڑھجےت اور املسمن یک  ےن رفامای دروتخں ںیم ےس اکی درتخ ااسی ےہ ہک اس ےک ےتپ یلص اہلل ہیلع وملس آپ (اکی رمہبت) یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہک

ای ہک التب دوں ہک وہ وجھکر یھب یہی  لال ےہ التبؤ وہ وکن اس درتخ ےہ؟ ہی نس رک ولوگں ےک ایخالت لگنج ےک دروتخں ںیم  ےل ےئگ۔ دبعاہلل ےن اہک ہک ریمے دل ںیم آ

یلص اہلل ہیلع  آپ یہ ایبن رفام دےئیجی۔ آپ! ےن رعض ایک ای روسل اہللھجم وک رشم آیئ۔ آرخ باحہب  (واہں تہب ےس زبرگ وموجد ےھت اس ےیل) اک درتخ ےہ نکیل

 التبای ہک وہ وجھکر اک درتخ ےہ۔ وملس ےن

 

 

 

 :بَاُب َما َجاَء ِِف الِْعلْمِ  -6
 اشرگد اک ااتسد ےک اسےنم ڑپانھ اور اس وک انسان: ابب

ى احْلََسُن َواّثلَْوِرُي َوَمالِك  الِْقَراَءَة َجائَِّزًة، . الِْقَراَءُة َوالَْعْرُض لََعَ الُْمَحِدِث      َوقُْل رَِب زِْدِِن ِعلًْما         :َوقَْوَِلِ َتَعاََل 
َ
َوَرأ

ْن نَُصيَِلَ لَيِْه وََسلَ َواْحتََج َبْعُّضُهْم ِِف الِْقَراَءِة لََعَ الَْعالِِم ِِبَِديِث ِضَماِم بِْن َثْعلَبََة قَاَل لِلَنيِِبِ َصىَل اهللَُ عَ       
َ
َمَرَك أ

َ
َم آهللَُ أ

َجاُزوهُ . «َّنَعمْ »     :الَصلََواِت قَاَل 
َ
ْخرَبَ ِضَمام  قَْوَمُه بَِذلَِك فَأ

َ
َواْحتََج َمالِك  . قَاَل َفَهِذهِ قَِراَءة  لََعَ اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ
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 لََعَ الَْقْوِم َفيَقُ 
ُ
ْشَهَدنَا فاَُلن  بِالَصِك ُيْقَرأ

َ
 َذلَِك قَِراَءًة َعلَيِْهْم، . ولُوَن أ

ُ
ِِن       َوُيْقَرأ

َ
قَْرأ

َ
 لََعَ الُْمْقرِِئ َفيَُقوُل الَْقارُِئ أ

ُ
َوُيْقَرأ

 .فاَُلن  

لیل امضم نب ہبلعث یک دحثی ےس یل ےہ۔ اس اور اامم نسح رصبی اور ایفسن وثری اور ام ک ےن اشرگد ےک ڑپےنھ وک اجزئ اہک ےہ اور ضعب ےن ااتسد ےک اسےنم ڑپےنھ یک د

ےن رفامای اہں۔ وت  یلص اہلل ہیلع وملس ےس رعض ایک اھت ہک ایک اہلل ےن آپ وک ہی مکح رفامای ےہ ہک مہ ولگ امنز ڑپاھ رکںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن یبن رکمی

ےن رھپ اج رک اینپ وقم ےس ہی ایبن ایک وت اوہنں ےن اس وک اجزئ راھک۔ اور اامم ام ک ےن داتسوزی ےس  ےک اسےنم ڑپانھ یہ رہھٹا۔ امضم یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی (وگای) ہی

ں ےن د وک انسات ےہ رھپ اتہک ےہ ھجم وک الفدلیل یل وج وقم ےک اسےنم ڑپھ رک انسیئ اجیت ےہ۔ وہ ےتہک ںیہ ہک مہ وک الفں صخش ےن داتسوزی رپ وگاہ ایک اور ڑپےنھ واال ڑپھ رک ااتس

 ڑپاھای۔

 

 

 

 
ْ
. َس بِالِْقَراَءِة لََعَ الَْعالِمِ َحَدَثنَا ُُمََمُد ْبُن َساَلٍم َحَدَثنَا ُُمََمُد ْبُن احْلََسِن الَْواِسِّطُي َعْن َعوٍْف َعِن احْلََسِن قَاَل ََل بَأ

نَا ُُمََمُد ْبُن يُوُسَف الِْفَربِْرُي وََحَدَثنَا ُُمََمُد  ْخرَبَ
َ
َحَدَثنَا ُعبَيُْد اهللَِ ْبُن ُموََس َعْن ُسْفيَاَن      :ْبُن إِْسَماِعيَل ابْلَُخاِرُي قَاَل َوأ

ْن َيُقوَل َحَدثَِِن 
َ
َس أ

ْ
بَا ََعِصٍم َيُقوُل َعْن َمالٍِك وَُسْفيَاَن الِْقَراَءُة لََعَ . قَاَل إَِذا قُرَِئ لََعَ الُْمَحِدِث فاََل بَأ

َ
 قَاَل وََسِمْعُت أ

 .الَْعالِِم َوقَِراَءتُُه َسَواء  
اوہنں ےن اہک اعمل ےک اسےنم ڑپےنھ مہ ےس دمحم نب السم ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس دمحم نب نسح وایطس ےن ایبن ایک، اہک اوہنں ےن وعف ےس، اوہنں ےن نسح رصبی ےس،

ایفسن وثری ےس انس، وہ ےتہک ےھت بج وکیئ صخش دحمث وک دحثی ڑپھ رک انسےئ وت ھچک ںیم وکیئ ابقتح ںیہن۔ اور مہ ےس دیبعاہلل نب ومٰیس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن 

ہک اعمل وک ڑپھ رک انسان اور اعمل اک ابقتح ںیہن ارگ ویں ےہک ہک اس ےن ھجم ےس ایبن ایک۔ اور ںیم ےن اوباعمص ےس انس، وہ اامم ام ک اور ایفسن وثری اک وقل ایبن رکےت ےھت 

 انھ دوونں ربارب ںیہ۔اشرگدوں ےک اسےنم ڑپ

 

 

 

 13 :دحثی ربمن

ِِب نَِمرٍ  َعنْ       ،  َسِعيٍد ُهَو الَْمْقرُبُِي  َعنْ       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا
َ
يِك بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن أ نَُه       ،  َْشِ

َ
أ

نََس ْبَن  َسِمعَ 
َ
َدَخَل رَُجل  لََعَ ََجٍَل       بَيْنََما ََنُْن ُجلُوس  َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف الَْمْسِجِد، "     :َيُقوُل       ،  َمالِكأ
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نَاَخُه ِِف الَْمْسِجِد، 
َ
يُُكْم ُُمََمد  ؟     :ُثَم قَاَل لَُهمْ       ُثَم َعَقلَُه،       فَأ

َ
     :َفُقلْنَا      َواّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُمَتِكئ  َبنْيَ َظْهَراَّنيِْهْم،  أ

ْبيَُض الُْمَتِكُئ، 
َ
َجبْتَُك،      :لَيِْه وََسلَمَ َفَقاَل ََلُ اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ عَ       يَا اْبَن َعبِْد الُْمَّطِلِب،      :َفَقاَل ََلُ الرَُجُل       َهَذا الرَُجُل اْْل

َ
قَْد أ

ْد َعيََلَ ِِف َّنْفِسَك،       إِِِن َسائِلَُك،      :َفَقاَل الرَُجُل لِلَنيِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ        لَِة فاََل َِتِ
َ
َسْل      :َفَقاَل       َفُمَّشِدد  َعلَيَْك ِِف الَْمْسأ

لَُك بَِرِبَك َورَِب َمْن َقبْلََك،      :َفَقاَل       َعَما بََدا لََك، 
َ
ْسأ

َ
رَْسلََك إََِل اّنَلاِس َُكِِهْم ؟ َفَقاَل       أ

َ
نُّْشُدَك بِاهللَِ،      :قَاَل       اللَُهَم َّنَعْم،      :آهللَُ أ

َ
أ

ْن نَُصيَِلَ الَصلََواِت اْْلَْمَس ِِف اَْلَ       
َ
َمَرَك أ

َ
نُّْشُدَك بِاهللَِ،      :قَاَل       اللَُهَم َّنَعْم،      :ْوِم َواللَيْلَِة ؟ قَاَل آهللَُ أ

َ
ْن نَُصوَم َهَذا       أ

َ
َمَرَك أ

َ
آهللَُ أ

نُّْشُدَك بِاهللَِ،      :قَاَل       اللَُهَم َّنَعْم،      :قَاَل       الَّشْهَر ِمَن الَسنَِة، 
َ
َمَرَك       أ

َ
ْغِنيَائِنَا َفتَْقِسَمَها لََعَ آهللَُ أ

َ
ُخَذ َهِذهِ الَصَدقََة ِمْن أ

ْ
ْن تَأ

َ
أ

نَا رَُسوُل َمْن َورَ       آَمنُْت بَِما ِجئَْت بِِه،      :َفَقاَل الرَُجُل       اللَُهَم َّنَعْم،      :َفَقاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       ُفَقَرائِنَا، 
َ
اِِئ ِمْن َوأ

ُخو بَِِن َسْعِد بِْن بَْكرٍ       قَْويَِم، 
َ
نَا ِضَماُم ْبُن َثْعلَبََة أ

َ
،  ُسلَيَْمانَ  َعنْ       ،  وََعيَِلُ ْبُن َعبِْد احْلَِميدِ        ،  ُموََس  َوَرَواهُ       ، "َوأ

نٍَس  َعنْ       ،  ثَابٍِت  َعنْ       
َ
 . َعلَيِْه وََسلََم بَِهَذاَعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ       ،  أ

اوہنں ےن اسن نب ام ک  مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ثیل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن دیعس ربقمی ےس، اوہنں ےن رشکی نب دبعاہلل نب ایب رمن ےس،

ےھت، اےنت ںیم اکی صخش اوٹن رپ وسار وہ رک آای اور اوٹن وک دجسم ںیم اھٹب رک ابدنھ  ےک اسھت ےھٹیب وہےئ یلص اہلل ہیلع وملس اکی ابر مہ دجسم ںیم یبن رکمی ےس انس ہک

اس وتق ولوگں ںیم ہیکت اگلےئ ےھٹیب وہےئ ےھت۔ مہ  یلص اہلل ہیلع وملس وکن ےس ںیہ۔ یبن رکمی ( یلص اہلل ہیلع وملس ) مت ولوگں ںیم دمحم (اھبویئ) دای۔ رھپ وپےنھچ اگل

! ہی دیفس رگن واےل زبرگ ںیہ وج ہیکت اگلےئ وہےئ رشتفی رفام ںیہ۔ بت وہ آپ ےس اخمبط وہا ہک اے دبعابلطمل ےک رفزدن (  اہلل ہیلع وملسیلص ) دمحم )( ےن اہک

اچاتہ وہں اور ذرا یتخس ےس یھب ےس ھچک دینی ابںیت درایتف رکان  یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای۔ وہک ںیم آپ یک ابت نس راہ وہں۔ وہ وبال ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وملس آپ

ےن رفامای ںیہن وج اہمترا دل اچےہ وپوھچ۔ بت اس ےن اہک ہک ںیم آپ وک آپ ےک رب اور اےلگ  یلص اہلل ہیلع وملس وپوھچں اگ وت آپ اےنپ دل ںیم ربا ہن امےئن اگ۔ آپ

ےن رفامای اہں ای  یلص اہلل ہیلع وملس بس ولوگں یک رطف روسل انب رک اجیھب ےہ۔ آپ ولوگں ےک رب ابترک واعتٰیل یک مسق دے رک وپاتھچ وہں ایک آپ وک اہلل ےن داین ےک

وک رات دن ںیم اپچن امنزںی ڑپےنھ اک مکح رفامای ےہ۔  یلص اہلل ہیلع وملس وک اہلل یک مسق داتی وہں ایک اہلل ےن آپ یلص اہلل ہیلع وملس رھپ اس ےن اہک ںیم آپ! ریمے اہلل

رھپ ےنہک اگل ںیم آپ وک اہلل یک مسق دے رک وپاتھچ وہں ہک ایک اہلل ےن آپ وک ہی مکح دای ےہ ہک اسل رھب ںیم اس ہنیہم ! ےن رفامای اہں ای ریمے اہلل یلص اہلل ہیلع وملس آپ

  رھپ ےنہک اگل ںیم آپ! ےن رفامای اہں ای ریمے اہلل یلص اہلل ہیلع وملس راضمن ےک روزے روھک۔ آپ
م
سل

وو یلص اہلل ہیلع و
ک

اہلل یک مسق دے رک وپاتھچ وہں ہک ایک اہلل ےن 

ےن رفامای اہں ای  یلص اہلل ہیلع وملس آپ وک ہی مکح دای ےہ ہک آپ مہ ںیم ےس وج ام دار ولگ ںیہ ان ےس زٰوکۃ ووصل رک ےک امہرے اتحموجں ںیم ابٹن دای رکںی۔ یبن رکمی

اہلل ےک اپس ےس الےئ ںیہ، ںیم ان رپ اامین الای اور ںیم اینپ وقم ےک ولوگں اک وج اہیں ںیہن آےئ ںیہ  یلص اہلل ہیلع وملس بت وہ صخش ےنہک اگل وج مکح آپ! ریمے اہلل

ومٰیس اور یلع نب  (ثیل یک رطح) آای وہں۔ ریما انم امضم نب ہبلعث ےہ، ںیم ینب دعس نب رکب ےک اخدنان ےس وہں۔ اس دحثی وک (قیقحت احل ےک ےیل) اجیھب وہا

  ن ےس رواتی ایک، اوہنں ےن اثتب ےس، اوہنں ےن اسن ےس، اوہنں ےن یہی ن نون یبن رکمیدبعادیمحل ےن نامیل

م
سل

ے  لق ایک ےہ۔یلص اہلل ہیلع و
س
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حدثنا مويِس بن اسمعيل قال حدثنا سليمان بن املغري ة قال حدثنا قال حدثنا ثابت عن انس قال نهينا ِف القرآن 
وَكن يعجبنا ان جيئ الرجل من اهل ابلادية فساَل وَنن نسمع فجائ رجل من ان نسال اّنليِب صيَل اهلل عليه وسلم 

اهل ابلادية فساَل فقال اتانا رسولک فاخرب نا انک تّزعم ان اهلل عّزوجل ارسلک قال صدق فقال فمن خلق 
 السمائ قال اهلل عّزوجل قال فمن خلق اَلرض واجلبال قال اهلل عّزوجل قال فمن جعل فيها املنافع قال اهلل
عّزوجل قال فقااِلي خلق السمائ وخلق اَلرض و نصب اجلبال وجعل فيها املنافع اهلل ارسلک قال نعم قال زعم 
رسو لک ان علينا َخس صلوات وزكوة ِف امواّنلا قال صدق قال باِلي ارسلک اهلل امرک بهذا قال نعم قال وزعم 

باِلي ارسلک اهلل امرک بهذا قال نعم قال  رسولک ان علينا حج ابليت من استّطاع اَله سبيال قال صدق قال
 فواِلي بعثک باحلق َل ازيد عليهن شيئا وَلانقص فقال اّنليِب صيَل اهلل عليه وسلم ان صدق َلد خلن اجلنة

مہ وک رقآن رکمی ںیم روسل  امای ہکمہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس نامیلن نب ریغمہ ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اثتب ےن اسن ےس  لق ایک، اوہنں ےن رف

ےس دینی اومر  یلص اہلل ہیلع وملس ےس وساالت رکےن ےس عنم رک دای ایگ اھت اور مہ وک ایس ےیل ہی ابت دنسپ یھت ہک وکیئ وہایشر داہییت آےئ اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس اہلل

امہرے اہں آپ اک غلبم ایگ اھت۔ سج ےن مہ وک ربخ دی ہک اہلل ےن  !( یلص اہلل ہیلع وملس اے دمحم)ہک وپےھچ اور مہ ںینس۔ انچہچن اکی دہعف اکی داہییت آای اور اس ےن اہک

ےن رفامای اس ےن ابلکل چس اہک ےہ۔ رھپ اس ےن وپاھچ ہک آامسن سک ےن دیپا ےئک؟  یلص اہلل ہیلع وملس آپ وک اانپ روسل انب رک اجیھب ےہ، ااسی آپ اک ایخل ےہ؟ آپ

رفامای ہک اہلل زعولج  وملس ےنیلص اہلل ہیلع  ےن رفامای ہک اہلل زعولج ےن۔ رھپ اس ےن وپاھچ ہک زنیم سک ےن دیپا یک ےہ اور اہپڑ سک ےن؟ آپ ہیلع وملسیلص اہلل  آپ

رھپ اس ےن اہک ہک سپ اس ذات یک مسق  ےن رفامای اہلل زعولج ےن۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےن۔ رھپ اس ےن وپاھچ ہک ان ںیم عفن دےنی وایل زیچںی سک ےن دیپا یک ںیہ؟ آپ

یلص  ل انب رک اجیھب ےہ؟ آپدے رک آپ ےس وپاتھچ وہں سج ےن زنیم و آامسن اور اہپڑوں وک دیپا ایک اور اس ںیم انمعف دیپا ےئک ہک ایک اہلل زعولج ےن آپ وک اانپ روس

رھپ اس ےن اہک ہک آپ ےک غلبم ےن التبای ےہ ہک مہ رپ اپچن وتق یک امنزںی اور امل ےس  (ای ےہاہلل ےن ھجم وک روسل انب) ےن وجاب دای ہک اہں ابلکل چس ےہ۔ اہلل ہیلع وملس

ےن رفامای اہں اس ےن ابلکل چس اہک ےہ۔ رھپ اس ےن اہک آپ وک اس ذات یک مسق دے رک وپاتھچ  یلص اہلل ہیلع وملس زٰوکۃ ادا رکان االسیم رفاضئ ںیہ، ایک ہی درتس ےہ؟ آپ

ےن رفامای اہں ابلکل درتس ےہ۔  یلص اہلل ہیلع وملس وک روسل انبای ےہ ایک اہلل اپک یہ ےن آپ وک ان زیچوں اک مکح رفامای ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس وہں سج ےن آپ

 رفامای اہں وہ اچس ےہ۔ رھپ وہ وبال ںیم ےن یلص اہلل ہیلع وملس رھپ وہ وبال آپ ےک اقدص اک ایخل ےہ ہک مہ ںیم ےس وج اطتق راتھک وہ اس رپ تیب اہلل اک جح رفض ےہ۔ آپ

وک ہی مکح رفامای ےہ؟ آپ ےن  یلص اہلل ہیلع وملس وک اس ذات یک مسق دے رک وپاتھچ وہں سج ےن آپ وک روسل انب رک اجیھب ہک ایک اہلل یہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع وملس آپ
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ہکلب ان یہ ےک )  قح ےک اسھت وعبمث رفامای ںیم ان ابوتں رپ ھچک زایدہ رکوں اگ ہن مک رکوں اگ۔وجاب دای ہک اہں۔ رھپ وہ ےنہک اگل ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےن آپ وک

اعنصین ےن : ونٹ) ےن رفامای ارگ اس ےن اینپ ابت وک چس رک داھکای وت وہ رضور رضور تنج ںیم دالخ وہ اجےئ اگ۔ یلص اہلل ہیلع وملس آپ (اطمقب اینپ زدنیگ زگاروں اگ

 ۔(اقمم رپ ایس اکی ہخسن اخبری ںیم ےہ وج رفربی رپ ڑپاھ ایگ اور یسک ہخسن ںیم ںیہن ےہ اہک ہی دحثی اس

 

 

 

انِ  -7 ْهِل الِْعلِْم بِالِْعلِْم إََِل ابْلُِْلَ
َ
 :بَاُب َما يُْذَكُر ِِف الُْمنَاَولَِة َوِكتَاِب أ

 وک انجیھبرہشوں ( دورسے ) انموہل اک ایبن اور الہ ملع اک یملع ابںیت ھکل رک : ابب

نَس  نََسَخ ُعثَْماُن الَْمَصاِحَف، 
َ
ى َعبُْد اهللَِ ْبُن ُعَمَر َوََيََْي ْبُن َسِعيٍد َوَمالِك  َذلَِك . َفبََعَث بَِها إََِل اآلفَاقِ       َوقَاَل أ

َ
َوَرأ

ْهِل احْلَِجاِز ِِف الُْمنَاَولَِة ِِبَِديِث اّنَليِِبِ َص . َجائًِّزا
َ
َيِة ِكتَابًا َواْحَتَج َبْعُض أ ِمرِي الَْسِ

َ
ىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َحيُْث َكتََب ْل

ُه َحََّت َتبْلَُغ َمََكَن َكَذا َوَكَذا»     :َوقَاَل 
ْ
ُه لََعَ اّنَلاِس، . «ََل َتْقَرأ

َ
ْمِر اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ       فَلََما بَلََغ َذلَِك الَْمََكَن قََرأ

َ
ْخرَبَُهْم بِأ

َ
 َوأ

 .َعلَيِْه وََسلَمَ 

وھکلاےئ اور اںیہن اچروں رطف جیھب دای۔ اور دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع، ٰییحی نب  (ینعی رقآن) اور اسن ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہک امثعن ر ی اہلل ہنع ےن اصمفح

یک اس دحثی ےس ادتسالل ایک ےہ سج  یلص اہلل ہیلع وملس ےن انموہل رپ روسل اہلل اجزئ ےہ۔ اور ضعب الہ اجحز (اتکتب) دیعس، اور اامم ام ک رہمح اہلل ےک زندکی ہی

رفامای اھت ہک بج کت مت الفں الفں ہگج ہن چنہپ اجؤ اس طخ وک تم ڑپانھ۔ رھپ بج وہ اس ہگج چنہپ ےئگ وت اس  (اقدص ےس) ںیم آپ ےن اریم رکشل ےک ےیل طخ اھکل اھت۔ رھپ

 اک مکح اھت وہ اںیہن التبای۔ اہلل ہیلع وملس آپ یلص اور وج ےن طخ وک ولوگں ےک اسےنم ڑپاھ

 

 

 

 14 :دحثی ربمن

بِْن ُعبَيِْد اهللَِ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َصاِلٍح  َعنْ       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن َسْعدٍ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا
نَ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُعتْبََة بِْن َمْسُعودٍ 

َ
ْخرَبَُه،  َعبَْد اهللَِ ْبَن َعَباٍس  أ

َ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َبَعَث بِِكتَابِِه "      أ

َ
أ

ْن يَْدَفَعُه إََِل َعِظيِم ابْلَْحَريِْن، 
َ
َمَرُه أ

َ
ى،       رَُجاًل َوأ ُه َمَّزقَُه،       فََدَفَعُه َعِظيُم ابْلَْحَريِْن إََِل ِكْْسَ

َ
َن اْبَن       فَلََما قََرأ

َ
فََحِسبُْت أ

ْن ُيَمَّزقُوا لُُكَ ُمَمَّزقٍ      :قَاَل       الُْمَسَيِب، 
َ
 ".فََدََع َعلَيِْهْم رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ
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اہلل نب ہبتع  دبعاہلل ےن مہ ےس ایبن ایک، ان ےس اربامیہ نب دعس ےن اصحل ےک واےطس ےس رواتی یک، اوہنں ےن انب اہشب ےس، اوہنں ےن دیبعاہلل نب دبعاامسلیع نب

ےن اکی صخش وک اانپ اکی طخ دے رک اجیھب  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل نب وعسمد ر ی اہلل ہنع ےس  لق ایک ہک ان ےس دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن ایبن ایک ہک

ےک اپس جیھب دای۔ سج وتق اس ےن وہ طخ ڑپاھ وت اچک رک  (اشہ اریان) اور اےس ہی مکح دای ہک اےس احمک رحبنی ےک اپس ےل اجےئ۔ رحبنی ےک احمک ےن وہ طخ رسکیٰ 

ےن الہ اریان ےک ےیل  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل (اس واہعق وک نس رک)  ہکھجم ےس اہک (اس ےک دعب) اور ریما ایخل ےہ ہک انب بیسم ےن (راوی ےتہک ںیہ) ڈاال

 ڑکٹے ڑکٹے وہ اجںیئ۔ (یھب اچک دشہ طخ یک رطح)ندداع یک ہک وہ

 

 

 

 15 :دحثی ربمن

بُو احْلََسِن الَْمْرَوِزُي  َحَدَثنَا
َ
نَا      ،  ُُمََمُد ْبُن ُمَقاتٍِل أ ْخرَبَ

َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  أ

َ
، أ

ْن يَْكتَُب، "     :قَاَل       
َ
َراَد أ

َ
ْو أ

َ
فَاَُتََذ       ِكتَابًا إََِل خَمْتُوًما، إَِّنُهْم ََل َيْقَرُءوَن      :فَِقيَل ََلُ       َكتََب اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِكتَابًا أ

ّْنُظُر إََِل َبيَاِضِه ِِف يَِدهِ، 
َ
ِِن أ

َ
َمْن قَاَل َّنْقُّشُه ُُمََمد  رَُسوُل اهللَِ ؟      :َفُقلُْت ِلَقتَاَدةَ       َخاَتًما ِمْن فَِّضٍة َّنْقُّشُه ُُمََمد  رَُسوُل اهللَِ َكأ

نَس       :قَاَل 
َ
 ".أ
ںیہ، اوہنں ےن رفامای ا نسح دمحم نب اقم ل ےن ایبن ایک، ان ےس دبعاہلل ےن، اںیہن ہبعش ےن داتدہ ےس ربخ دی، وہ اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس رواتی رکےت مہ ےس اوب

ےس اہک ایگ ہک وہ ریغب برہ  یلص اہلل ہیلع وملس ایک وت آپاکی طخ اھکل ای ےنھکل اک ارادہ  (یسک ابداشہ ےک انم دوعت االسم دےنی ےک ےیل) ےن یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہک

دنکہ اھت۔ وگای  « ُممد رسول اهلل» ےن اچدنی یک اوگنیھٹ ونبایئ۔ سج ںیم اہلل ہیلع وملس آپ یلصبت  (ینعی ےب برہ ےک طخ وک دنتسم ںیہن ےتھجمس) ےک طخ ںیہن ڑپےتھ

ںیم ےن داتدہ ےس وپاھچ ہک ہی سک ےن  (ہبعش راوی دحثی ےتہک ںیہ ہک) یک دیفسی دھکی راہ وہں۔ےک اہھت ںیم اس  یلص اہلل ہیلع وملس آپ (آج یھب) ںیم

 دنکہ اھت؟ اوہنں ےن وجاب دای، اسن ر ی اہلل ہنع ےن۔ « ُممد رسول اهلل» اس رپ (ہک) اہک

 

 

 

ى فُرَْجًة ِِف  -8
َ
 :احْلَلَْقِة فََجلََس ِفيَهابَاُب َمْن َقَعَد َحيُْث يَنْتَِِه بِِه الَْمْجِلُس، َوَمْن َرأ

 (رشبہکیط دورسوں وک فیلکت ہن وہ ) وہ صخش وج سلجم ےک آرخ ںیم ھٹیب اجےئ اور وہ صخش وج درایمن ںیم اہجں ہگج دےھکی ھٹیب اجےئ : ابب
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 11 :دحثی ربمن

ِِب َّطلَْحةَ إِْسَحاَق  َعنْ       ،  َمالِك   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا
َ
نَ       ،  بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن أ

َ
ِِب  أ

َ
بَا ُمَرَة َمْوََّل َعِقيِل بِْن أ

َ
أ

ْخرَبَُه،  َّطاِلٍب 
َ
ِِب َواقٍِد اللَيِِْثِ  َعنْ       أ

َ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بَيْنََما ُهَو َجالِس  ِِف الَْمْسِجِد       ،  أ

َ
َواّنَلاُس َمَعُه إِْذ أ

ْقبََل ثاََلثَُة َّنَفٍر، 
َ
،       أ ْقبََل اْثنَاِن إََِل رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وََذَهَب َواِحد 

َ
فََوَقَفا لََعَ رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ      :قَاَل       فَأ

َحُدهُ       َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
َما أ

َ
ى فُرَْجًة ِِف احْلَلَْقِة فََجلََس ِفيَها، فَأ

َ
َما اآْلَخُر فََجلََس َخلَْفُهْم،       َما فََرأ

َ
ْدبََر َذاِهبًا،       َوأ

َ
َما اّثلَاِلُث فَأ

َ
َوأ

ُكمْ "     :قَاَل       فَلََما فََرَغ رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،        ْخرِبُ
ُ
ََل أ

َ
َوى إََِل اهللَِ فَآَواُه       َعِن اّنَلَفِر اّثلاََلثَِة،  أ

َ
َحُدُهْم فَأ

َ
َما أ

َ
أ

 ، َما اآْلَخُر فَاْستَْحيَا فَاْستَْحيَا اهللَُ ِمنُْه،       اهللَُ
َ
ْعَرَض اهللَُ َعنْهُ       َوأ

َ
ْعَرَض فَأ

َ
َما اآْلَخُر فَأ

َ
 ".َوأ

ےس ام ک ےن ااحسق نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ےک واےطس ےس ذرک ایک، کشیب اوبرمہ ومٰیل لیقع نب ایب اطبل ےن اںیہن اوبوادق ایثیلل ےس  مہ ےس اامسلیع ےن ایبن ایک، اہک ان

نیت آدیم واہں  ےک اردرگد ےھٹیب وہےئ ےھت ہک یلص اہلل ہیلع وملس دجسم ںیم رشتفی رفام ےھت اور ولگ آپ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل (اکی رمہبت) ربخ دی ہک

ےک  یلص اہلل ہیلع وملس رھپ وہ دوونں روسل اہلل (راوی ےتہک ںیہ ہک) ےک اسےنم چنہپ ےئگ اور اکی واسپ الچ ایگ۔ یلص اہلل ہیلع وملس دو روسل اہلل (ان ںیم ےس) آےئ

 واہں ھٹیب ایگ اور دورسا الہ سلجم ےک ےھچیپ ھٹیب ایگ اور اجنگشئ دیھکی، وت (اکی ہگج ھچک) سلجم ںیم (بج) اسےنم ڑھکے وہ ےئگ۔ اس ےک دعب ان ںیم ےس اکی ےن

رفامای ہک ایک ںیم ںیہمت نیت آدویمں ےک  (وت باحہب ر ی اہلل  مہن ےس) افرغ وہےئ (اینپ وگتفگ ےس) یلص اہلل ہیلع وملس رسیتا وج اھت وہ ولٹ ایگ۔ وت بج روسل اہلل

اور  (ہک اےس یھب شخب دای)  ےس انپہ اچیہ اہلل ےن اےس انپہ دی اور دورسے وک رشم آیئ وت اہلل یھب اس ےس رشامایان ںیم ےس اکی ےن اہلل (ونس) ابرے ںیم ہن اتبؤں؟ وت

 اس ےس ہنم ومڑ ایل۔ (یھب) رسیتے صخش ےن ہنم ومڑا، وت اہلل ےن

 

 

 

ْوََع »: بَاُب قَْوِل اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ  -9
َ
 :«ِمْن َساِمعٍ  رَُب ُمبَلٍَغ أ

) اچنہپیئ اجےئ ےننس واےل ےس زایدہ ( دحثی ) روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اس اراشد یک لیصفت ںیم ہک اسب اواقت وہ صخش ےسج : ابب

 اید رھک اتیل ےہ( دحثی وک 

 11 :دحثی ربمن

ِِب بَْكَرةَ  َعنْ       ،  ابِْن ِسرِيينَ  َعنْ       ،  اْبُن َعْونٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  بِْْش   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
،  َعبِْد الرَِْحَِن بِْن أ

بِيهِ َعنْ       
َ
َّطاِمهِ       ،  أ ْمَسَك إِنَْسان  خِبِ

َ
ْو بِِّزَماِمِه،  َذَكَر اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َقَعَد لََعَ بَِعرِيِه َوأ

َ
ُي يَْوٍم َهَذا ؟      :قَاَل       أ

َ
أ
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نَُه َسيَُسِميِه ِسَوى اْسِمِه، 
َ
لَيَْس يَْوَم اّنَلْحِر ؟ ُقلْنَا     :قَاَل       فََسَكتْنَا َحََّت َظنََنا أ

َ
ُي َشْهٍر َهَذا ؟ فََسَكتْنَا َحََّت      :قَاَل       بىََل،      :أ

َ
فَأ

 
َ
لَيَْس بِِذي احْلَِجِة ؟ قُلْنَا     :َفَقاَل       نَُه َسيَُسِميِه بَِغرْيِ اْسِمِه، َظنََنا أ

َ
ْعَراَضُكْم "     :قَاَل       بىََل،      :أ

َ
ْمَوالَُكْم َوأ

َ
فَإَِن ِدَماَءُكْم َوأ

 ، ْن       َِلُبَلِغ الَّشاِهُد الَْغائَِب،       ُكْم َهَذا، َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم َهَذا ِِف َشْهِرُكْم َهَذا ِِف بََِلِ       بَيْنَُكْم َحَرام 
َ
فَإَِن الَّشاِهَد َعََس أ

ْوََع ََلُ ِمنْهُ 
َ
 ".ُيبَلَِغ َمْن ُهَو أ

اوہنں ےن اےنپ ابپ ےس مہ ےس دسمد ےن ایبن ایک، ان ےس رشب ےن، ان ےس انب وعن ےن انب ریسنی ےک واےطس ےس، اوہنں ےن دبعارلنٰمح نب ایب رکبہ ےس  لق ایک، 

اےنپ اوٹن رپ ےھٹیب وہےئ ےھت اور اکی  اہلل ہیلع وملس اہلل یلصاک ذترکہ رکےت وہےئ ےنہک ےگل ہک روسل  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل (اکی دہعف) وہ رواتی یک ہک

مہ اخومش رےہ، ٰیتح ہک مہ ےھجمس ہک آج ےک دن اک آپ وکیئ دورسا انم ےن وپاھچ آج ہی وکن اس دن ےہ؟  یلص اہلل ہیلع وملس صخش ےن اس یک لیکن اھتم ریھک یھت، آپ

یلص اہلل  آپ (اس ےک دعب) ےن رفامای، ایک آج رقابین اک دن ںیہن ےہ؟ مہ ےن رعض ایک، کشیب۔ یلص اہلل ہیلع وملس آپ(رھپ) اس ےک انم ےک العوہ وجتزی رفامںیئ ےگ

آپ اس ےک انم ےک العوہ وکیئ دورسا انم وجتزی  (یھب) ےھجمس ہک اس ےنیہم اک (یہ) اخومش رےہ اور ہی (اس رپ یھب) ےن رفامای، ہی وکن اس ہنیہم ےہ؟ مہ ہیلع وملس

اہمتری اجںین اور ےن رفامای، وت ًانیقی  یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای، ایک ہی ذی اہجحل اک ہنیہم ںیہن ےہ؟ مہ ےن رعض ایک، کشیب۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس رفامںیئ ےگ۔ رھپ آپ

 احرض ےہ اہمترے امل اور اہمتری آربو اہمترے درایمن ایس رطح رحام ںیہ سج رطح آج ےک دن یک رحتم اہمترے اس ےنیہم اور اس رہش ںیم ےہ۔ سپ وج صخش

اید رےنھک  (دحثی اک)  اچنہپےئ، وج اس ےس زایدہاچنہپ دے، ویکہکن ااسی نکمم ےہ ہک وج صخش اہیں وموجد ےہ وہ اےسی صخش وک ہی ربخ (ابت) اےس اچےیہ ہک اغبئ وک ہی

 واال وہ۔

 

 

 

 :بَاُب الِْعلُْم َقبَْل الَْقْوِل َوالَْعَملِ  -11
 وقل و لمع ےس ےلہپ ےہ( اک درہج ) اس ایبن ںیم ہک ملع : ابب

نَُه ََل إََِلَ إََِل اهللَُ          :ِلَقْوِل اهللَِ َتَعاََل 
َ
 بِالِْعلِْم،      فَاْعلَْم أ

َ
نِْبيَاءِ       َفبََدأ

َ
َن الُْعلََماَء ُهْم َوَرثَُة اْل

َ
َخَذ  -َوَرثُوا الِْعلْمَ  -َوأ

َ
َخَذُه أ

َ
َمْن أ

إَِّنَما ََيََْش اهللََ ِمْن ِعبَاِدهِ          :هُ َوقَاَل َجَل ِذْكرُ . َوَمْن َسلََك َّطِريًقا َيّْطلُُب بِِه ِعلًْما َسَهَل اهللَُ ََلُ َّطِريًقا إََِل اجْلََنةِ       ِِبٍَظ َوافٍِر، 
ْصَحاِب الَسِعريِ           ،     َوَما َيْعِقلَُها إََِل الَْعالُِمونَ          :َوقَاَل      الُْعلََماءُ 

َ
ْو َّنْعِقُل َما ُكَنا ِِف أ

َ
ي َهْل يَْستَوِ          :َوقَاَل .     َوقَالُوا لَْو ُكَنا نَْسَمُع أ

يَن ََل َيْعلَُمونَ  يَن َيْعلَُموَن َواَِلِ ا ُيَفِقْهُه ِِف اِِليِن، »     :َوقَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ .     اَِلِ َوإَِّنَما       َمْن يُرِِد اهللَُ بِِه َخرْيً
بُو َذٍر لَْو وََضْعتُُم ا. «الِْعلُْم بِاّتَلَعلُمِ 

َ
َشاَر إََِل َقَفاهُ َوقَاَل أ

َ
نِْفُذ ََكَِمًة َسِمْعتَُها ِمَن  -لَصْمَصاَمَة لََعَ َهِذهِ َوأ

ُ
ِِن أ

َ
ُثَم َظنَنُْت أ
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ّْنَفْذُتَها
َ
َُيوا َعيََلَ ْل ْن ُِتِ

َ
َوُيَقاُل . ُحَكَماَء ُفَقَهاءَ      ُكونُوا َرَبانِينِيَ          :َوقَاَل اْبُن َعَباٍس . اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َقبَْل أ

ي يَُرِِّب اّنَلاَس بِِصَغاِر الِْعلِْم َقبَْل ِكبَارِهِ   .الَرَباِِنُ اَِلِ

ےن ملع ےس اہلل اعتٰیل  (وگای)وت (آپ اجن ےئیجیل ہک اہلل ےک وسا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن ےہ) « فاعلم أنه َل هلإ إَل اهلل» :اس ےیل ہک اہلل اعتٰیل اک اراشد ےہ

دوتل ) اک ورہث وھچڑا ےہ۔ رھپ سج ےن ملع احلص ایک اس ےن (یہ) ربمغیپوں ےن ملع (اور) ہک املعء اایبنء ےک وارث ںیہ۔ (دحثی ںیم ےہ) ادتباء رفامیئ اور

اہ آاسن رک داتی ےہ۔ اور اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک اہلل تہب ڑبی دقمار احلص رک یل۔ اور وج صخش یسک راےتس رپ وصحل ملع ےک ےیل  ےل، اہلل اعتٰیل اس ےک ےیل تنج یک ر (یک

ےن اہک  (اکرفوں) رفامای اور اس وک اعوملں ےک وسا وکیئ ںیہن اتھجمس۔ اور رفامای، اور ان ولوگں (دورسی ہگج) ےس اس ےک ویہ دنبے ڈرےت ںیہ وج ملع واےل ںیہ۔ اور

ےن رفامای، سج صخش ےک اسھت اہلل الھبیئ رکان  یلص اہلل ہیلع وملس ، ایک ملع واےل اور اجلہ ربارب ںیہ؟ اور روسل اہللارگ مہ ےتنس ای لقع رےتھک وت یمنہج ہن وہےت۔ اور رفامای

اور اینپ رگدن یک  اس رپ ولتار رھک دو،اچاتہ ےہ وت اےس دنی یک ھجمس انعتی رفام داتی ےہ۔ اور ملع وت ےنھکیس یہ ےس آات ےہ۔ اور اوبذر ر ی اہلل ہنع اک اراشد ےہ ہک ارگ مت 

ےس وج اکی ہملک انس ےہ، رگدن ےنٹک ےس ےلہپ ایبن رک وکسں اگ وت ًانیقی ںیم اےس ایبن رک یہ دوں اگ  یلص اہلل ہیلع وملس رطف ااشرہ ایک، اور ےھجم امگن وہ ہک ںیم ےن یبن رکمی

كونوا » اغبئ وک اچنہپ دے اور انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن اہک ےہ ہک آتی (ریمی ابت) اک رفامن ےہ ہک احرض وک اچےیہ ہک یلص اہلل ہیلع وملس اور یبن رکمی
 رتتیب رکے۔ (یملع) اس صخش وک اہک اجات ےہ وج ڑبے اسملئ ےس ےلہپ وھچےٹ اسملئ اھجمس رک ولوگں یک «رباِن» ےس رماد امکحء، اہقفء، املعء ںیہ۔ اور « ربانيني

 

 

 

 :اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيتََخَولُُهْم بِالَْموِْعَظِة َوالِْعلِْم ََكْ ََل َينِْفُروا بَاُب َما ََكَن اّنليَِِبُ َصىَل  -11
 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس اک ولوگں یک راعتی رکےت وہےئ تحیصن رفامےن اور میلعت دےنی ےک ایبن ںیم اتہک اںیہن انوگار ہن وہ: ابب

 11 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ْبُن يُوُسَف ُُمََمُد  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ْعَمِش  َعِن       ،  ُسْفيَانُ  أ

َ
ِِب َوائٍِل  َعنْ       ،  اْْل

َ
ََكَن اّنَليِِبُ "     :قَاَل       ،  ابِْن َمْسُعودٍ  َعنْ       ،  أ

يَاِم 
َ
 ".َكَراَهَة الَسآَمِة َعلَيْنَاَصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيتََخَوّنُلَا بِالَْموِْعَظِة ِِف اْْل

یلص اہلل  روسل اہلل ےس ہک مہ ےس دمحم نب ویفس ےن ایبن ایک، اںیہن ایفسن ےن اشمع ےس ربخ دی، وہ اوبوالئ ےس رواتی رکےت ںیہ، وہ دبعاہلل نب وعسمد ر ی اہلل ہنع

 ےھت اس ڈر ےس  ہیلع وملس

 

 ہک ںیہک مہ دیبکہ اخرط ہن وہ اجںیئ۔ےن ںیمہ تحیصن رفامےن ےک ےیل ھچک دن رقمر رک دی 
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 11 :دحثی ربمن

بُو اّتَلَياِح  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن َسِعيدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن بََّشارٍ  َحَدَثنَا
َ
نَِس  َعنْ       ،  أ

َ
َعِن       ،  أ

وا، "     :قَاَل       اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  وا َوََل ُتَعِْسُ وا َوََل ُتنَِفُروا      يَِْسُ  ".َوبَِْشُ
ر ی اہلل ہنع ےس  لق ایک، وہ روسل اہلل مہ ےس دمحم نب اشبر ےن ایبن ایک، ان ےس ٰییحی نب دیعس ےن، ان ےس ہبعش ےن، ان ےس اوباایتلح ےن، اوہنں ےن اسن نب ام ک 

 ےن رفامای، آاسین رکو اور یتخس ہن رکو اور وخش رکو اور رفنت ہن دالؤ۔ یلص اہلل ہیلع وملس آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس رواتی رکےت ںیہ ہک

 

 

 

يَاًما َمْعلُوَمةً  -12
َ
ْهِل الِْعلِْم أ

َ
 :بَاُب َمْن َجَعَل ْل

ینعی ااتسد اےنپ اشرگدوں ےک ےیل اواقت رقمر ( وت ہی اجزئ ےہ ) وکیئ صخش الہ ملع ےک ےیل ھچک دن رقمر رک دے اس ابرے ںیم ہک : ابب

 رک اتکس ےہ

 12 :دحثی ربمن

ِِب َشيْبَةَ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َوائٍِل  َعنْ       ،  َمنُْصورٍ  َعنْ       ،  َجِرير   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُعثَْماُن ْبُن أ

َ
يَُذِكُر اّنَلاَس ِِف  َعبُْد اهللَِ  ََكنَ "     :قَاَل       ،  أ

يٍس،  بَا َعبِْد الرَِْحَِن،      :َفَقاَل ََلُ رَُجل        لُُكِ ََخِ
َ
نََك َذَكْرَتنَا لُُكَ يَْوٍم،       يَا أ

َ
      :قَاَل       لَوَِدْدُت أ

َ
ِِن أ

َ
َما إِنَُه َيْمنَُعِِن ِمْن َذلَِك أ

َ
ْن أ

َ
ْكَرُه أ

ِملَُكْم، 
ُ
َُتََولُُكْم بِالَْموِْعَظِة َكَما ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيتََخَوّنُلَا بَِها خَمَافَ       أ

َ
 ".َة الَسآَمِة َعلَيْنَاَوِإِِن أ

ر ی اہلل ہنع رہ  (انب وعسمد)دبعاہلل ایک، وہ اوبوالئ ےس رواتی رکےت ںیہ ہکمہ ےس امثعن نب ایب ہبیش ےن ایبن ایک، ان ےس رجری ےن وصنمر ےک واےطس ےس  لق 

ںیم اچاتہ وہں ہک مت ںیمہ رہ روز وظع انسای رکو۔ اوہنں ےن رفامای، وت نس ! رعمجات ےک دن ولوگں وک وظع انسای رکےت ےھت۔ اکی آدیم ےن ان ےس اہک اے اوبدبعارلنٰمح

 عن ےہ وت ہی ہک ںیم ہی ابت دنسپ ںیہن رکات ہک ںیہک مت گنت ہن وہ اجؤ اور ںیم وظع ںیم اہمتری رفتص اک وتق التش ایک رکات وہں اسیج ہکول ہک ےھجم اس ارم ےس وکیئ زیچ ام

 اس ایخل ےس ہک مہ دیبکہ اخرط ہن وہ اجںیئ، وظع ےک ےیل امہرے اواقت رفتص اک ایخل رےتھک ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل

 

 

 :َمْن يُرِِد اهللَُ بِِه َخرْيًا ُيَفِقْهُه ِِف اِِليِن  بَاُب  -13
 اس ابرے ںیم ہک اہلل اعتٰیل سج صخش ےک اسھت الھبیئ رکان اچاتہ ےہ اےس دنی یک ھجمس انعتی رفام داتی ےہ: ابب
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 11 :دحثی ربمن

،  ُِحَيُْد ْبُن َعبِْد الرَِْحَِن  قَاَل      :قَاَل       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  يُونَُس  َعنْ       ،  اْبُن وَْهٍب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َسِعيُد ْبُن ُعَفرْيٍ  َحَدَثنَا
ا ُيَفِقْهُه ِِف اِِليِن،  َمْن يُرِِد اهللَُ "     :َيُقوُل       َسِمْعُت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،      :َيُقوُل       َخِّطيبًا،  ُمَعاِوَيةَ  َسِمْعُت        َوإَِّنَما       بِِه َخرْيً

نَا قَاِسم  َواهللَُ ُيْعِّطي، 
َ
ْمُر اهللَِ       أ

َ
ِِتَ أ

ْ
ُهْم َمْن َخالََفُهْم َحََّت يَأ ْمِر اهللَِ ََل يرََُّضُ

َ
َمُة قَائَِمًة لََعَ أ

ُ
 ".َولَْن تََّزاَل َهِذهِ اْْل

 ر  ےن ایبن ایک
عفي

، ان ےس وبہ ےن ویسن ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ انب اہشب ےس  لق رکےت ںیہ، ان ےس دیمح نب دبعارلنٰمح ےن اہک ہک ںیم ےن مہ ےس دیعس نب 

ارادہ رکے اےس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک سج صخش ےک اسھت اہلل اعتٰیل الھبیئ اک  یلص اہلل ہیلع وملس وہ ہبطخ ںیم رفام رےہ ےھت ہک ںیم ےن روسل اہلل اعموہی ےس انس۔

مئ رےہ یگ اور وج صخش ان یک اخمتفل دنی یک ھجمس انعتی رفام داتی ےہ اور ںیم وت ضحم میسقت رکےن واال وہں، دےنی واال وت اہلل یہ ےہ اور ہی اتم ہشیمہ اہلل ےک مکح رپ اق

 ۔( اعمل  ان وہ اجےئاور ہی) آ اجےئ (ایقتم) رکے اگ، اںیہن اصقنن ںیہن اچنہپ ےکس اگ، اہیں کت ہک اہلل اک مکح

 

 

 :بَاُب الَْفْهِم ِِف الِْعلْمِ  -14
 ملع ںیم دھجمساری ےس اکم ےنیل ےک ایبن ںیم: ابب

 12 :دحثی ربمن

يٍح  قَاَل ِِل      :قَاَل       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا      ،  َعيَِلُ  َحَدَثنَا ِِب َْنِ
َ
فَلَْم       إََِل الَْمِدينَِة،  اْبَن ُعَمرَ  َصِحبُْت      :قَاَل       ،  َُمَاِهدٍ  َعنْ       ،  اْبُن أ

ْسَمْعُه َُيَِدُث َعْن رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إََِل َحِديثًا َواِحًدا، 
َ
ِِتَ "     :قَاَل       أ

ُ
 ُكَنا ِعنَْد اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فَأ

قُوَل       إَِن ِمَن الَّشَجِر َشَجَرًة َمثَلَُها َكَمثَِل الُْمْسِلِم،      :َفَقاَل       ِِبَُماٍر، 
َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
ْصَغُر الَْقْوِم فََسَكُت،       ِِهَ اّنَلْخلَُة،      :فَأ

َ
نَا أ

َ
فَإَِذا أ

 ".ِِهَ اّنَلْخلَةُ      :قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       
ںیم دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےک اسھت  ےن ایبن ایک، ان ےس ایفسن ےن، ان ےس انب ایب حیجن ےن اجمدہ ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ ےتہک ںیہ ہک (نب دمینی) مہ ےس یلع

یلص اہلل ہیلع  یک وکیئ اور دحثی ںیہن ینس، وہ ےتہک ےھت ہک مہ روسل اہلل وملسیلص اہلل ہیلع  اکی دحثی ےک وسا ان ےس روسل اہلل (اس) دمےنی کت راہ، ںیم ےن

ےن رفامای ہک دروتخں ںیم اکی  یلص اہلل ہیلع وملس آپ (اےس دھکی رک) ےک اپس وجھکر اک اکی اگاھب الای ایگ۔ یلص اہلل ہیلع وملس یک دختم ںیم احرض ےھت ہک آپ وملس

وجھکر اک ےہ رگم  (درتخ) ںیم ےن ارادہ ایک ہک رعض رکوں ہک وہ (انب رمع ر ی اہلل امہنع ےتہک ںیہ ہک ہی نس رک) یک رطح ےہ۔درتخ ااسی ےہ اس یک  لال املسمن 

 ےن وخد یہ رفامای ہک وہ وجھکر ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل (رھپ) وچہکن ںیم بس ںیم وھچاٹ اھت اس ےیل اخومش راہ۔
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 :ِِف الِْعلِْم َواحْلِْكَمةِ بَاُب اَلِْغِتبَاِط  -15
 ملع و تمکح ںیم رکش رکےن ےک ایبن ںیم: ابب

ْن تَُسوَُدوا
َ
 .َوقَاَل ُعَمُر َتَفَقُهوا َقبَْل أ

رفامےت ںیہ ہک رسدار انبےئ اجےن (اامم اخبری رہمح اہلل) اور اوبدبعاہلل (ینعی دنی اک ملع احلص رکو) اور رمع ر ی اہلل ہنع اک اراشد ےہ ہک رسدار ےننب ےس ےلہپ دھجمسار ونب

 ےک اباحب ر ی اہلل  مہن ےن ڑباھےپ ںیم یھب دنی اھکیس۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےک دعب یھب ملع احلص رکو، ویکہکن روسل اہلل
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ِِب َخاِِلٍ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  احْلَُميِْدُي  َحَدَثنَا
َ
     :قَاَل       لََعَ َغرْيِ َما َحَدَثَناُه الُّزْهِرُي،  إِْسَماِعيُل ْبُن أ

ِِب َحاِزمٍ  َسِمْعُت 
َ
ََل َحَسَد إََِل "     :وََسلَمَ  قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيْهِ      :قَاَل       ،  َعبَْد اهللَِ ْبَن َمْسُعودٍ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  قَيَْس ْبَن أ

 ،  ".َورَُجل  آتَاُه اهللَُ احْلِْكَمَة َفُهَو َيْقِِض بَِها َوُيَعلُِمَها      رَُجل  آتَاُه اهللَُ َماًَل فَُسلَِّط لََعَ َهلََكِتِه ِِف احْلَِق،       ِِف اثْنَتنَْيِ
امسلیع نب ایب اخ د ےن دورسے وظفلں ںیم ایبن ایک، ان وظفلں ےک العوہ وج زرہی ےن مہ ےس ایبن ےئک، وہ مہ ےس دیمحی ےن ایبن ایک، ان ےس ایفسن ےن، ان ےس ا

اک اراشد ےہ ہک دسح رصف دو  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ےتہک ںیہ ںیم ےن سی نب ایب احزم ےس انس، اوہنں ےن دبعاہلل نب وعسمد ر ی اہلل ہنع ےس انس، وہ ےتہک ںیہ ہک

 اور اکی اس صخش ےک ابوتں ںیم اجزئ ےہ۔ اکی وت اس صخش ےک ابرے ںیم ےسج اہلل ےن دوتل دی وہ اور وہ اس دوتل وک راہ قح ںیم رخچ رکےن رپ یھب دقرت راتھک وہ

  داتی وہ۔اس تمکح یک میلعت (ولوگں وک) ےس ونازا وہ اور وہ اس ےک ذرہعی ےس ہلصیف رکات وہ اور (یک دوتل)ابرے ںیم ےسج اہلل ےن تمکح

 

 

 

 :بَاُب َما ُذِكَر ِِف َذَهاِب ُموََس َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف ابْلَْحِر إََِل اْْلرََِّضِ  -16
 ومٰیس ہیلع االسلم ےک رضخ ہیلع االسلم ےک اپس درای ںیم اجےن ےک ذرک ںیم: ابب

ْن          :َوقَْوَِلِ َتَعاََل 
َ
تَِبُعَك لََعَ أ

َ
 .    ُتَعلَِمِِن ِمَما ُعلِْمَت رُْشًداَهْل أ

 اھکسؤ۔ (اےنپ ملع ےس ھچک) ایک ںیم اہمترے اسھت ولچں اس رشط رپ ہک مت ےھجم (وج ومٰیس ہیلع االسلم اک وقل ےہ) اور اہلل اعتٰیل اک اراشد
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ِِب  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  َيْعُقوُب ْبُن ِإبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن ُغَريٍْر الُّزْهِرُي  َحَدثَِِن 
َ
،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َصاِلٍح  َعنْ       ،  أ

نَ       
َ
ْخرَبَُه،  ُعبَيَْد اهللَِ ْبَن َعبِْد اهللَِ  َحَدَث أ

َ
نَُه َتَماَرى ُهَو َواحْلُ       ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       أ

َ
ُر ْبُن قَيِْس بِْن ِحْصٍن الَْفَّزاِرُي ِِف أ

َِبُ ْبُن َكْعٍب،      :قَاَل اْبُن َعَباٍس       َصاِحِب ُموََس، 
ُ
نَا      :َفَقاَل       فََدََعُه اْبُن َعَباٍس،       ُهَو َخرَِّض  َفَمَر بِِهَما أ

َ
إِِِن َتَماَريُْت أ

َل ُموََس الَسِبيَل إََِل لُِقيِِه،  وََصاِحيِِب َهَذا ِِف َصاِحِب ُموََس 
َ
ي َسأ َهْل َسِمْعَت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَْذُكُر       اَِلِ

نَُه ؟ قَاَل 
ْ
، بَيْنََما ُموََس ِِف مَ "     :َسِمْعُت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيُقوُل       َّنَعْم،      :َشأ اِئيَل َجاَءُه رَُجل  َْلٍ ِمْن بَِِن ِإَْسَ

ْعلََم ِمنَْك ؟ قَاَل ُموََس      :َفَقاَل       
َ
َحًدا أ

َ
،       ََل،      :َهْل َتْعلَُم أ ْوىَح اهللَُ ِإََل ُموََس بىََل َعبُْدنَا َخرَِّض 

َ
َل ُموََس الَسِبيَل إََِلِْه ؟       فَأ

َ
فََسأ

ثََر احْلُوِت ِِف ابْلَْحِر،       إَِذا َفَقْدَت احْلُوَت فَارِْجْع فَإِنََك َستَلَْقاُه،      :َوِقيَل ََلُ       حْلُوَت آيًَة، فََجَعَل اهللَُ ََلُ ا
َ
َفَقاَل       َوََكَن يَتَِبُع أ

َويْنَا إََِل الَصْخَرِة،      :لُِموََس َفتَاهُ 
َ
يَْت إِْذ أ

َ
َرأ

َ
ْذُكَرُه، فَإِِِن نَِسيُت ا      أ

َ
ْن أ

َ
نَْساِّنيِه إََِل الَّشيَّْطاُن أ

َ
َذلَِك َما ُكَنا      :قَاَل       حْلُوَت َوَما أ

ا،       َّنبِِْغ،  ي قََص اهللَُ َعَّز وََجَل ِِف ِكتَابِهِ       فَاْرتََدا لََعَ آثَارِِهَما قََصًصا فَوََجَدا َخرَِّضً نِِهَما اَِلِ
ْ
 ".فَََكَن ِمْن َشأ

ےن، اوہنں ےن اصحل ےس انس، اوہنں ےن انب اہشب ےس، وہ  (اربامیہ) ےس دمحم نب رغری زرہی ےن ایبن ایک، ان ےس وقعیب نب اربامیہ ےن، ان ےس ان ےک ابپ مہ

زفاری ومٰیس ہیلع االسلم ےک اسیھت ےک وہ اور رح نب سی نب نصح  ایبن رکےت ںیہ ہک اںیہن دیبعاہلل نب دبعاہلل ےن انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےک واےطس ےس ربخ دی ہک

ے۔ انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن رفامای ہک وہ رضخ ہیلع االسلم ےھت۔ رھپ ان ےک اپس ےس ایب نب بعک زگرے وت دبعاہلل نب ابع

 

حی
 
پ

س ر ی اہلل امہنع ےن اںیہن ابرے ںیم 

ےک ابرے ںیم ثحب رک رےہ ںیہ سج ےس اوہنں ےن الماقت اچیہ یھت۔ ایک آپ ےن روسل البای اور اہک ہک ںیم اور ریمے ہی رقیف ومٰیس ہیلع االسلم ےک اس اسیھت 

وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ۔ اکی دن ومٰیس ینب  یلص اہلل ہیلع وملس ےس اس ےک ابرے ںیم ھچک ذرک انس ےہ۔ اوہنں ےن اہک، اہں ںیم ےن روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اہلل

وکیئ آپ ےس یھب ڑبھ رک اعمل  (داین ںیم) وہےئ ےھت ہک اےنت ںیم اکی صخش آای اور اس ےن آپ ےس وپاھچ ایک آپ اجےتن ںیہ ہکارسالیئ یک اکی امجتع ںیم ےھٹیب

ومٰیس ہیلع  (زایدہ ےہ سج اک ملع مت ےس) وموجد ےہ؟ ومٰیس ہیلع االسلم ےن رفامای ںیہن۔ اس رپ اہلل اعتٰیل ےن ومٰیس ہیلع االسم ےک اپس ویح یجیھب ہک اہں امہرا دنبہ رضخ ےہ

ر دای اور ان ےس ہہک دای ہک بج مت االسلم ےن اہلل ےس درایتف ایک ہک رضخ ہیلع االسلم ےس ےنلم یک ایک وصرت ےہ؟ اہلل اعتٰیل ےن اکی یلھچم وک ان ےس الماقت یک العتم رقا

درای ںیم یلھچم یک العتم التش رکےت رےہ۔ اس وتق ان ےک  ( ےل اور) ولٹ اجؤ، بت رضخ ےس اہمتری الماقت وہ یگ۔ بت ومٰیس (واسپ)اس یلھچم وک مگ رک دو وت

 دای۔ ومٰیس ہیلع االسلم ےن اہک، ایس اسیھت ےن اہک بج مہ رھتپ ےک اپس ےھت، ایک آپ ےن داھکی اھت، ںیم اس وتق یلھچم اک انہک وھبل ایگ اور اطیشن یہ ےن ےھجم اس اک ذرک الھب
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اوہنں ےن رضخ ہیلع االسلم وک اپای۔ رھپ ان اک ویہ ہصق ےہ وج اہلل  (واہں)ابںیت رکےت وہےئ ولےٹ (ےلھچپ اپؤں) اےنپ اشنانت دقم رپاقمم یک ںیمہ التش یھت۔ بت وہ 

 ےن اینپ اتکب رقآن ںیم ایبن ایک ےہ۔

 

 

 

 :«الِْكتَاَب اللَُهَم َعلِْمُه »: بَاُب قَْوِل اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ  -17
 ! یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس اک ہی رفامن ہک  اہلل اےس رقآن اک ملع اطع رفامویئ : ابب

 15 :دحثی ربمن

بُو َمْعَمرٍ  َحَدَثنَا
َ
َضَمِِن رَُسوُل      :قَاَل       ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  ِعْكِرَمةَ  َعنْ       ،  َخاِِل   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْوارِِث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

 ".اللَُهَم َعلِْمُه الِْكتَاَب "     :َوقَاَل       اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
س ر ی اہلل امہنع ےس رواتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن مہ ےس اوبرمعم ےن ایبن ایک، ان ےس دبعاولارث ےن، ان ےس اخ د ےن رکعہم ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ انب ابع

 ۔ اطع رفامویئ (رقآن) اے اہلل اےس ملع اتکب اگل ایل اور داع دےتی وہےئ رفامای ہک (ےنیس ےس) ےن ےھجم یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل (اکی رمہبت) رفامای ہک

 

 

 

 :بَاُب َمََّت يَِصُح َسَماُع الَصِغريِ  -18
 اننس سک رمع ںیم حیحص ےہ ؟( دحثی ) ںیم ہک ےچب اک اس ابرے : ابب

 11 :دحثی ربمن

َويٍْس  َحَدَثنَا
ُ
ِِب أ

َ
،  ُعبَيِْد اهللَِ بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن ُعتْبَةَ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالِك   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل ْبُن أ

تَاٍن، "     :قَاَل       ،  اهللَِ بِْن َعَباٍس َعبِْد َعنْ       
َ
ْقبَلُْت َراِكبًا لََعَ ِِحَاٍر أ

َ
نَا يَْوَمِئٍذ قَْد نَاَهّْزُت اَِلْحِتاَلَم،       أ

َ
َورَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ       َوأ

تَاَن تَْرَتُع فََدَخلُْت ِِف الَصِف،       نْيَ يََدْي َبْعِض الَصِف، َفَمَررُْت بَ       َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل بِِمًَن إََِل َغرْيِ ِجَداٍر، 
َ
رَْسلُْت اْْل

َ
َوأ

 ".فَلَْم ُينَْكْر َذلَِك َعيََلَ       
 امہنع ےس رواتی رکےت مہ ےس اامسلیع ےن ایبن ایک، ان ےس ام ک ےن، ان ےس انب اہشب ےن، ان ےس دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ےن، وہ دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل

ٰینم ںیم امنز ڑپھ رےہ ےھت اور آپ ےک  اہلل ہیلع وملس اہلل یلصدگیھ رپ وسار وہ رک الچ، اس زامےن ںیم، ںیم ولبغ ےک رقبی اھت۔ روسل  (اکی رمہبت) ںیم ںیہ ہک
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یسک ےن ےھجم اس  (رگم) رچےن  یگ، بج ہک ںیم فص ںیم اشلم وہ ایگ ہن یھت، وت ںیم ضعب وفصں ےک اسےنم ےس زگرا اور دگیھ وک وھچڑ دای۔ وہ (یک آڑ) اسےنم دویار

 ابت رپ وٹاک ںیہن۔

 

 

 

 11 :دحثی ربمن

بُو ُمْسِهرٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن يُوُسَف  َحَدثَِِن 
َ
،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  الُّزَبيِْدُي  َحَدثَِِن       ،  ُُمََمُد ْبُن َحْرٍب  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  أ

نَا اْبُن ََخِْس ِسِننَي ِمْن       َعَقلُْت ِمَن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََمًَة ََمََها ِِف وَْجِِه، "     :قَاَل       ،  َُمُْموِد بِْن الَربِيعِ  َعنْ       
َ
َوأ

 ".َدلْوٍ 
 ےن ایبن ایک، ان ےس اوبرہسم ےن، ان ےس دمحم نب رحب ےن، ان ےس زدیبی ےن زرہی ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ ومحمد نب ارلعیب ےس  لق رکےت مہ ےس دمحم نب ویفس

رفامیئ، اور ںیم اس وتق ےن اکی ڈول ےس ہنم ںیم اپین ےل رک ریمے رہچے رپ یلک  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل (اکی رمہبت) ںیہ، اوہنں ےن اہک ہک ےھجم اید ےہ ہک

 اپچن اسل اک اھت۔

 

 

 

 :بَاُب اْْلُُروِج ِِف َّطلَِب الِْعلْمِ  -19
 ملع یک التش ںیم ےنلکن ےک ابرے ںیم: ابب

نَيٍْس ِِف َحِديٍث َواِحدٍ 
ُ
 .َورََحَل َجابُِر ْبُن َعبِْد اهللَِ َمِسرَيَة َشْهٍر إََِل َعبِْد اهللَِ بِْن أ

 اکی دحثی یک اخرط دبعاہلل نب اسین ےک اپس اجےن ےک ےیل اکی امہ یک اسمتف ےط رکان۔اجرب نب دبعاہلل اک 
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 11 :دحثی ربمن

بُو الَْقاِسِم َخاِِلُ ْبُن َخيَِلٍ قَاِض ِِحَْص  َحَدَثنَا
َ
ْوَزاِِعُ  قَاَل      :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َحْرٍب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
نَا      ،  اْْل ْخرَبَ

َ
،  الُّزْهِرُي  أ

نَُه َتَماَرى ُهَو َواحْلُُر ْبُن قَيِْس بِْن ِحْصٍن       ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  ُعبَيِْد اهللَِ بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن ُعتْبََة بِْن َمْسُعودٍ  َعنْ       
َ
أ

َِبُ ْبُن َكْعٍب، َفَمَر بِِهمَ       الَْفَّزاِرُي ِِف َصاِحِب ُموََس، 
ُ
نَا وََصاِحيِِب َهَذا ِِف      :َفَقاَل       فََدََعُه اْبُن َعَباٍس،       ا أ

َ
إِِِن َتَماَريُْت أ

َل الَسِبيَل إََِل لُِقيِِه، 
َ
ي َسأ َِبٌ  َهْل َسِمْعَت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَْذُكرُ       َصاِحِب ُموََس اَِلِ

ُ
نَُه ؟ َفَقاَل أ

ْ
َّنَعْم،      :َشأ

نَُه،       
ْ
، "     :َيُقوُل       َسِمْعُت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَْذُكُر َشأ اِئيَل إِْذ َجاَءُه رَُجل       :َفَقاَل       بَيَْنَما ُموََس ِِف َمَْلٍ ِمْن بَِِن إَِْسَ

عْ 
َ
َحًدا أ

َ
َتْعلَُم أ

َ
ْوىَح اهللَُ َعَّز وََجَل إََِل ُموََس       ََل،      :قَاَل ُموََس       لََم ِمنَْك، أ

َ
،      :فَأ َل الَسِبيَل إََِل لُِقيِِه،       بىََل َعبُْدنَا َخرَِّض 

َ
فََسأ

ثََر       فَارِْجْع فَإِنََك َستَلَْقاُه،  إَِذا َفَقْدَت احْلُوَت      :َوِقيَل ََلُ       فََجَعَل اهللَُ ََلُ احْلُوَت آيًَة،       
َ
فَََكَن ُموََس َصىَل اهللَُ َعلَيِْه يَتَِبُع أ

َويْنَا إََِل الَصْخَرِة،      :َفَقاَل َفََّت ُموََس لُِموََس       احْلُوِت ِِف ابْلَْحِر، 
َ
يَْت إِْذ أ

َ
َرأ

َ
نَْساِّنيهِ       أ

َ
إََِل الَّشيَّْطاُن  فَإِِِن نَِسيُت احْلُوَت َوَما أ

ْذُكَرُه، 
َ
ْن أ

َ
ا،       َذلَِك َما ُكَنا َّنبِِْغ،      :قَاَل ُموََس       أ نِِهَما َما قََص اهللَُ ِِف       فَاْرتََدا لََعَ آثَارِِهَما قََصًصا فَوََجَدا َخرَِّضً

ْ
فَََكَن ِمْن َشأ

 ".ِكتَابِهِ 
ایبن ایک، ان ےس دمحم نب رحب ےن، اوزار  ےتہک ںیہ ہک ںیمہ زرہی ےن دیبعاہلل انب دبعاہلل نب ہبتع نب وعسمد ےس ربخ  مہ ےس اوبااقلمس اخ د نب یلخ اق ی صمح ےن

اس دوران ) وہ اور رح نب سی نب نصح زفاری ومٰیس ہیلع االسلم ےک اسیھت ےک ابرے ںیم ڑگھجے۔ دی، وہ دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس رواتی رکےت ںیہ ہک

اسیھت ومٰیس ہیلع االسلم ےک اسیھت ےک ابرے  (ہی) ان ےک اپس ےس ایب نب بعک زگرے، وت انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن اںیہن الب ایل اور اہک ہک ںیم اور ریمے (ںیم

وک ھچک ان اک ذرک رفامےت وہےئ انس ےہ؟ ایب   وملسیلص اہلل ہیلع داع یک یھت۔ ایک آپ ےن روسل اہلل (اہلل ےس) ںیم ثحب رک رےہ ںیہ سج ےس ےنلم یک ومٰیس ہیلع االسلم ےن

وک ان اک احل ایبن رفامےت وہےئ انس ےہ۔ آپ رفام رےہ ےھت ہک اکی ابر ومٰیس ہیلع االسلم ینب ارسالیئ یک اکی  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن روسل اہلل! ےن اہک ہک اہں

آپ اجےتن ںیہ ہک داین ںیم آپ ےس یھب ڑبھ رک وکیئ اعمل وموجد ےہ۔ ومٰیس ہیلع االسلم ےن رفامای ہک ںیہن۔ بت  امجتع ںیم ےھت ہک اےنت ںیم اکی صخش آای اور ےنہک اگل ایک

وتق اہلل ےہ۔ وت ومٰیس ہیلع االسلم ےن ان ےس ےنلم یک راہ درایتف یک، اس  (ملع ںیم مت ےس ڑبھ رک) اہلل اعتٰیل ےن ومٰیس ہیلع االسلم رپ ویح انزل یک ہک اہں امہرا دنبہ رضخ

 یلھچم وک اشنین رقار دای اور ان ےس ہہک دای ہک بج مت یلھچم وک ہن اپؤ وت ولٹ اجان، بت مت رضخ ہیلع االسلم ےس الماقت رک ول ےگ۔ ومٰیس (ان ےس الماقت ےک ےیل) اعتٰیل ےن

یلھچم وھبل  (واہں) آپ ےن داھکی اھت ہک بج مہ رھتپ ےک اپس ےھت، وت ںیمہیلع االسلم درای ںیم یلھچم ےک اشنن اک ااظتنر رکےت رےہ۔ بت ان ےک اخدم ےن ان ےس اہک۔ ایک 

اشنونں رپ ابںیت رکےت وہےئ  (دقومں ےک) ےک وت التمیش ےھت، بت وہ اےنپ (اقمم) ایگ۔ اور ےھجم اطیشن یہ ےن اغلف رک دای۔ ومٰیس ہیلع االسلم ےن اہک ہک مہ ایس

 ےن اپای۔ رھپ ان اک ہصق ویہ ےہ وج اہلل اعتٰیل ےن اینپ اتکب ںیم ایبن رفامای ےہ۔ رضخ ہیلع االسلم وک اوہنں (واہں) واسپ ولےٹ۔
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 :بَاُب فَّْضِل َمْن َعِلَم وََعلَمَ  -21
 ڑپےنھ اور ڑپاھےن واےل یک تلیضف ےک ایبن ںیم: ابب

 11 :دحثی ربمن

َساَمةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن الَْعاَلءِ  َحَدَثنَا
ُ
ِِب بُرَْدةَ  َعنْ       ،  بَُريِْد بِْن َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  َِحَاُد ْبُن أ

َ
ِِب ُموََس  َعنْ       ،  أ

َ
َعِن       ،  أ

رًْضا فَََكَن       ، َمثَُل َما َبَعثَِِن اهللَُ بِِه ِمَن الُْهَدى َوالِْعلْمِ "     :قَاَل       اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
َصاَب أ

َ
َكَمثَِل الَْغيِْث الَْكِثرِي أ

 َوالُْعّْشَب الَْكِثرَي،       ِمنَْها نَِقَية  قَِبلَِت الَْماَء، 
َ
نْبَتَِت اللََْكَأ

َ
ْمَسَكِت الَْماَء،       فَأ

َ
َجاِدُب أ

َ
َفنََفَع اهللَُ بَِها اّنَلاَس       َوََكنَْت ِمنَْها أ

ُبوا  ،       وََسَقْوا َوَزرَُعوا، فََْشِ
ً
ْخَرى إَِّنَما ِِهَ ِقيَعان  ََل ُتْمِسُك َماًء َوََل تُنِْبُت ََكَأ

ُ
َصابَْت ِمنَْها َّطائَِفًة أ

َ
فََذلَِك َمثَُل َمْن َفُقَه       َوأ

رِْسلُْت بِهِ َوَمثَُل       ِِف ِديِن اهللَِ َوَّنَفَعُه َما َبَعثَِِن اهللَُ بِِه َفَعِلَم وََعلََم، 
ُ
ي أ ًسا َولَْم َيْقبَْل ُهَدى اهللَِ اَِلِ

ْ
، "َمْن لَْم يَْرَفْع بَِذلَِك َرأ

بُو َعبْد اهللَِ       
َ
      : إِْسَحاُق  قَاَل      :قَاَل أ

َ
 .رِْض َوََكَن ِمنَْها َّطائَِفة  َقَيلَِت الَْماَء قَاع  َيْعلُوُه الَْماُء َوالَصْفَصُف الُْمْستَِوي ِمَن اْْل

اوبومٰیس ےس اور وہ یبن رکمی یلص  مہ ےس دمحم نب العء ےن ایبن ایک، ان ےس امحد نب ااسہم ےن ربدی نب دبعاہلل ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ ایب ربدہ ےس رواتی رکےت ںیہ، وہ

سج ملع و دہاتی ےک اسھت اجیھب ےہ اس یک  لال زربدتس ابرش یک یس  ےن رفامای ہک اہلل اعتٰیل ےن ےھجم یلص اہلل ہیلع وملس آپ اہلل ہیلع وملس ےس رواتی رکےت ںیہ ہک

روک  ربےس۔ ضعب زنیم وج اصف وہیت ےہ وہ اپین وک یپ یتیل ےہ اور تہب تہب زبسہ اور اھگس ااگیت ےہ اور ضعب زنیم وج تخس وہیت ےہ وہ اپین وک (وخب) ےہ وج زنیم رپ

ل یتیل ےہ اس ےس اہلل اعتٰیل ولوگں وک افدئہ اچنہپ
ي 

 

ی ی 

ات ےہ۔ وہ اس ےس ریساب وہےت ںیہ اور ریساب رکےت ںیہ۔ اور ھچک زنیم ےک ضعب  ںوں رپ اپین ڑپات ےہ وج ابلکل 

  وہ زیچ سج ےک اسھت ںیمدیمان وہےت ںیہ۔ ہن اپین روےتک ںیہ اور ہن یہ زبسہ ااگےت ںیہ۔ وت ہی اس صخش یک  لال ےہ وج دنی ںیم ھجمس دیپا رکے اور عفن دے، اس وک

اور وج دہاتی دے رک ںیم اجیھب ایگ وہں اےس وبقل  (ینعی وتہج ںیہن یک) وعبمث ایک ایگ وہں۔ اس ےن ملع دنی اھکیس اور اھکسای اور اس صخش یک  لال سج ےن رس ںیہن ااھٹای

 لق ایک ےہ۔ اقاعس ہطٰخ زنیم وک ےتہک ںیہ سج رپ اپین ڑچھ اک ظفل  «قبلت املاء» ںیہن ایک۔ اامم اخبری رہمح اہلل رفامےت ںیہ ہک انب ااحسق ےن اوبااسہم یک رواتی ےس

 اس زنیم وک ےتہک ںیہ وج ابلکل ومہار وہ۔«صفصف» اور (رگم رہھٹے ںیہن) اجےئ

 

 

 

 :بَاُب َرفِْع الِْعلِْم َوُظُهوِر اجْلَْهلِ  -21
 ملع ےک زوال اور لہج یک ااشتع ےک ایبن ںیم: ابب
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ْن يَُّضيَِع َّنْفَسهُ َوقَاَل َربِيَعُة ََل يَنْبَِِغ 
َ
ء  ِمَن الِْعلِْم أ َحٍد ِعنَْدُه َِشْ

َ
 .ْل

 اےنپ آپ وک اضعئ رک دے۔ (دورسے اکم ںیم گل رک ملع وک وھچڑ دے اور) اور رہعیب اک وقل ےہ ہک سج ےک اپس ھچک ملع وہ، اےس ہی اجزئ ںیہن ہک

 12 :دحثی ربمن

ةَ  َحَدَثنَا ِِب اّتَلَياِح  َعنْ       ،  َعبُْد الَْوارِِث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ِعْمَراُن ْبُن َميَْْسَ
َ
نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  أ

َ
قَاَل رَُسوُل اهللَِ      :قَاَل       ،  أ

ْن يُْرَفَع الِْعلُْم، "     :َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
اِط الَساَعِة أ ْْشَ

َ
 ".َوَيْظَهَر الِّزنَا      َويُْْشََب اْْلَْمُر،       َيثْبَُت اجْلَْهُل، وَ       إَِن ِمْن أ

ےن  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل مہ ےس رمعان نب رسیمہ ےن ایبن ایک، ان ےس دبعاولارث ےن اوباایتلح ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ اسن ےس رواتی رکےت ںیہ ہک

 رشاب یپ اجےئ یگ اور زان لیھپ اجےئ اگ۔ (العہین)ملع اھٹ اجےئ اگ اور لہج یہ لہج رہرہ وہ اجےئ اگ۔ اور (دینی) رفامای۔ العامت ایقتم ںیم ےس ہی ےہ ہک

 

 

 11 :دحثی ربمن

نٍَس  َعنْ       ،  َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  ُشْعبَةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
َحد       :قَاَل       ،  أ

َ
َحِدَثَنُكْم َحِديثًا ََل َُيَِدثُُكْم أ

ُ
َْل

اِط الَساَعِة، "     :َيُقوُل       َسِمْعُت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       َبْعِدي،  ْْشَ
َ
ْن يَِقَل الِْعلُْم،       ِمْن أ

َ
َوَيْظَهَر       َوَيْظَهَر اجْلَْهُل،       أ

ًة الَْقيُِم الَْواِحدُ       َوتَْكُُثَ النَِساُء،       الِّزنَا، 
َ
 ".َوَيِقَل الرَِجاُل َحََّت يَُكوَن ِْلَْمِسنَي اْمَرأ

ںیم مت ےس اکی ایسی دحثی ایبن رکات  مہ ےس دسمد ےن ایبن ایک ان ےس ٰییحی ےن ہبعش ےس  لق ایک، وہ داتدہ ےس اور داتدہ اسن ےس رواتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن رفامای ہک

مک وہ  (دنی) وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک العامت ایقتم ںیم ےس ہی ےہ ہک ملع یلص اہلل ہیلع وملس وہں وج ریمے دعب مت ےس وکیئ ںیہن ایبن رکے اگ، ںیم ےن روسل اہلل

 وعروتں اک رگناں رصف اکی رمد رہ اجےئ اگ۔ 52رمد مک وہ اجںیئ ےگ۔ ٰیتح ہک  اجےئ اگ۔ لہج رہرہ وہ اجےئ اگ۔ زان رثکبت وہ اگ۔ وعرںیت ڑبھ اجںیئ یگ اور

 

 

 :بَاُب فَّْضِل الِْعلْمِ  -22
 ملع یک تلیضف ےک ایبن ںیم: ابب

 12 :دحثی ربمن

َِحَّْزَة بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  ُعَقيْل   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  اللَيْث َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  َسِعيُد ْبُن ُعَفرْيٍ  َحَدَثنَا
نَ       ، ُعَمرَ 

َ
، "     :قَاَل       َسِمْعُت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،      :قَاَل       ،  اْبَن ُعَمرَ  أ نَا نَائِم 

َ
ِتيُت       بَيْنَا أ

ُ
بُْت َحََّت أ بَِقَدِح لَََبٍ فََْشِ

ْظَفاِري، 
َ
َرى الِرَي ََيُْرُج ِِف أ

َ
ْعَّطيُْت فَّْضيَِل ُعَمَر ْبَن اْْلََّطاِب،       إِِِن َْل

َ
َوّتْلَُه يَا رَُسوَل اهللَِ،      :قَالُوا      ُثَم أ

َ
 ".الِْعلْمَ      :قَاَل       َفَما أ



 حیحص اخبری دلج1   کتاب علم کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  91 

 ر  ےن ایبن ایک
عفي

، اوہنں ےن اہک ھجم ےس ثیل ےن، ان ےس لیقع ےن انب اہشب ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ زمحہ نب دبعاہلل نب رمع ےس  لق رکےت ںیہ ہک مہ ےس دیعس نب 

ےھجم دودھ اک اکی ایپہل دای ایگ۔  (ایس احتل ںیم) وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک ںیم وس راہ اھت یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن روسل اہلل دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن رفامای

رمع نب ااطخلب وک دے دای۔ باحہب  (دودھ) یپ ایل۔ ٰیتح ہک ںیم ےن داھکی ہک اتزیگ ریمے انونخں ےس لکن ریہ ےہ۔ رھپ ںیم ےن اانپ اچب وہا (وخب ایھچ رطح) ںیم ےن

 امای ملع۔ےن رف یلص اہلل ہیلع وملس ر ی اہلل  مہن ےن وپاھچ آپ ےن اس یک ایک ریبعت یل؟ آپ

 

 

 :بَاُب الُْفتْيَا وَُهَو َواقِف  لََعَ اَِلابَِة َوَغرْيَِها -23
 اجونر وریغہ رپ وسار وہ رک وتفٰی دانی اجزئ ےہ: ابب

 13 :دحثی ربمن

َعبِْد اهللَِ بِْن  َعنْ       ،  بِْن َّطلَْحَة بِْن ُعبَيِْد اهللَِ ِعيََس  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالِك   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا
لُونَُه فََجاءَ "      ،  َعْمِرو بِْن الَْعاِص 

َ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوَقَف ِِف َحَجِة الْوََداِع بِِمًَن لِلَناِس يَْسأ

َ
، أ ُه رَُجل 

َ      :َفَقاَل        ْذبََح ؟ َفَقاَل ل
َ
ْن أ

َ
ْشُعْر فََحلَْقُت َقبَْل أ

َ
ْريَِمَ ؟ قَاَل      :َفَقاَل       فََجاَء آَخُر،       اْذبَْح َوََل َحَرَج،      :ْم أ

َ
ْن أ

َ
ْشُعْر َفنََحْرُت َقبَْل أ

َ
     :لَْم أ

ِخَر إََِل قَاَل َفَما ُسئَِل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وَ       اْرِم َوََل َحَرَج، 
ُ
ٍء قُِدَم َوََل أ  ".اْفَعْل َوََل َحَرجَ      :َسلََم َعْن َِشْ

اہلل نب رمعو نب ااعلص ےس مہ ےس اامسلیع ےن ایبن ایک، ان ےس ام ک ےن انب اہشب ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ ٰیسیع نب ہحلط نب دیبعاہلل ےس رواتی رکےت ںیہ، وہ دبع

ولوگں ےک اسملئ درایتف رکےن یک وہج ےس ٰینم ںیم رہھٹ ےئگ۔ وت اکی صخش آای اور اس ےن اہک ہک ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس ولداع ںیم روسل اہللۃجح ا  لق رکےت ںیہ ہک

آای، اس ےن اہک ہک ںیم ےن ذحب رک ےل اور ھچک رحج ںیہن۔ رھپ دورسا آدیم  (اب) ےن رفامای یلص اہلل ہیلع وملس ےن ےبربخی ںیم ذحب رکےن ےس ےلہپ رس ڈنما ایل۔ آپ

ھچک رحج ںیہن۔ انب رمعو ےتہک  (اور ےلہپ رک دےنی ےس) ریم رک ےل۔ (اب) ےن رفامای یلص اہلل ہیلع وملس ےبربخی ںیم ریم رکےن ےس ےلہپ رقابین رک یل۔ آپ

ےن یہی رفامای ہک اب رک ےل اور ھچک  یلص اہلل ہیلع وملس یھت۔ وت آپےس سج زیچ اک یھب وسال وہا، وج یسک ےن آےگ اور ےھچیپ رک یل  اہلل ہیلع وملس آپ یلص (اس دن) ںیہ

 رحج ںیہن۔

 

 

 

ِس  -24
ْ
َجاَب الُْفتْيَا بِإَِشاَرِة اَْلَِد َوالَرأ

َ
 :بَاُب َمْن أ
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 اس صخش ےک ابرے ںیم وج اہھت ای رس ےک ااشرے ےس وتفٰی اک وجاب دے: ابب

 14 :دحثی ربمن

يُوُب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  وَُهيْب   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَماِعيَل ُموََس ْبُن  َحَدَثنَا
َ
َن اّنَليِِبَ "      ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  ِعْكِرَمةَ  َعنْ       ،  أ

َ
أ

 بِيَِدهِ، َذَِبُْت َقبْ      :َفَقاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُسئَِل ِِف َحَجِتِه، 
َ
ْوَمأ

َ
ْريَِمَ ؟ فَأ

َ
ْن أ

َ
ْن      :قَاَل       َوََل َحَرَج،      :قَاَل       َل أ

َ
َحلَْقُت َقبَْل أ

 بِيَِدهِ، 
َ
ْوَمأ

َ
ْذبََح ؟ فَأ

َ
 ".َوََل َحَرجَ       أ

یبن  ہ انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس رواتی رکےت ںیہ ہکمہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، ان ےس وبیہ ےن، ان ےس اویب ےن رکعہم ےک واےطس ےس  لق ایک، و

ےن اہھت  یلص اہلل ہیلع وملس ےس ےلہپ ذحب رک ایل، آپ (ینعی رکنک ےنکنیھپ) جح ںیم یسک ےن وپاھچ ہک ںیم ےن ریم رکےن (آرخی) ےس آپ ےک یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 ےن رس ےس ااشرہ رفام دای ہک ھچک رحج ںیہن۔ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن ذحب ےس ےلہپ قلح رکا ایل۔ آپرفامای ھچک رحج ںیہن۔ یسک ےن اہک ہک  (اور) ےس ااشرہ ایک

 

 

 15 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  الَْميِِّكُ ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب ُسْفيَانَ  أ

َ
بَا ُهَريَْرةَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َسالِمٍ  َعنْ       ،  َحنَْظلَُة ْبُن أ

َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل       ،  أ

،       ُيْقبَُض الِْعلُْم، "     :قَاَل       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       :اَل َوَما الَْهْرُج ؟ َفقَ       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :ِقيَل       َوَيْكُُثُ الَْهْرُج،       َوَيْظَهُر اجْلَْهُل َوالِْفَِتُ
نَه يُِريُد الَْقتَْل       َهَكَذا بِيَِدهِ، 

َ
 ".فََحَرَفَها َكأ

 ہیلع وملس ےس رواتی رکےت مہ ےس یکم انب اربامیہ ےن ایبن ایک، اںیہن ہلظنح ےن اسمل ےس ربخ دی، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس انس، وہ روسل اہلل یلص اہلل

ملع ااھٹ ایل اجےئ اگ۔ اہجتل اور ےنتف لیھپ اجںیئ ےگ اور رہج ڑبھ اجےئ اگ۔ آپ ےس وپاھچ  (اکی وتق ااسی آےئ اگ ہک بج) رفامای ہکےن  یلص اہلل ہیلع وملس آپ ںیہ

اس ےس لتق رماد  ےن یلص اہلل ہیلع وملس ےن اےنپ اہھت وک رحتک دے رک رفامای اس رطح، وگای آپ یلص اہلل ہیلع وملس رہج ےس ایک رماد ےہ؟ آپ! ایگ ہک ای روسل اہلل

 ایل۔

 

 

 

 11 :دحثی ربمن

ْسَماءَ  َعنْ       ،  فَاِّطَمةَ  َعنْ       ،  ِهَّشام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  وَُهيْب   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا
َ
َتيُْت "     :قَالَْت       ،  أ

َ
أ

ُن اّنَلاِس،      :َفُقلُْت       ََعئَِّشَة َوِِهَ تَُصيَِل، 
ْ
َشارَْت إََِل الَسَماِء،       َما َشأ

َ
،       فَأ ،      :قُلُْت       ُسبَْحاَن اهللَِ،      :َفَقالَْت       فَإَِذا اّنَلاُس ِقيَام  آيَة 
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ْي َّنَعْم،       
َ
ِسَها أ

ْ
َشارَْت بَِرأ

َ
، َفُقْمُت َحََّت َِتاََلِِن الْغَ       فَأ يِِس الَْماَء،       ِْشُ

ْ
ُصُب لََعَ َرأ

َ
فََحِمَد اهللََ َعَّز وََجَل اّنَليِِبُ       فََجَعلُْت أ

ْثََن َعلَيِْه، 
َ
ْيتُُه ِِف َمَقايَِم َحََّت      :ُثَم قَاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوأ

َ
ِريتُُه إََِل َرأ

ُ
ُكْن أ

َ
ٍء لَْم أ وِْحَ إَِِلَ       اجْلََنُة َواّنَلاُر، َما ِمْن َِشْ

ُ
فَأ

َي َذلَِك، 
َ
ْدِري أ

َ
ْو قَِريبًا ََل أ

َ
نَُكْم ُتْفتَنُوَن ِِف ُقبُوِرُكْم ِمثَْل أ

َ
ْسَماءُ       أ

َ
َما ِعلُْمَك      :ُيَقاُل       ِمْن فِتْنَِة الَْمِسيِح اَِلَجاِل،      :قَالَْت أ

مَ 
َ
ِيِهَما، بَِهَذا الرَُجِل ؟ فَأ

َ
ْدِري بِأ

َ
ِو الُْموقُِن ََل أ

َ
ْسَماُء،       ا الُْمْؤِمُن أ

َ
ُهَو ُُمََمد  رَُسوُل اهللَِ َجاَءنَا بِابْلَيِنَاِت      :َفيَُقوُل       قَالَْت أ

َجبْنَا َواَتبَْعنَا ُهَو ُُمََمد  ثاََلثًا، 
َ
ِو الُْمْرتَاُب ََل       قَْد َعِلْمنَا إِْن ُكنَْت لَُموقِنًا بِِه،       ، َّنْم َصاحِلًا     :َفيَُقاُل       َوالُْهَدى فَأ

َ
َما الُْمنَافُِق أ

َ
َوأ

َي َذلَِك، 
َ
ْدِري أ

َ
ْسَماءُ       أ

َ
ْدِري،      :َفيَُقوُل      :قَالَْت أ

َ
 ".َسِمْعُت اّنَلاَس َيُقولُوَن َشيْئًا َفُقلْتُهُ       ََل أ

ںیم اع ہش ر ی اہلل اہنع ےک  لیع ےن ایبن ایک، ان ےس وبیہ ےن، ان ےس ماشم ےن افہمط ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ اامسء ےس رواتی رکیت ںیہ ہکمہ ےس ومٰیس نب اامس

امنز ےک ) اےنت ںیم ولگ (ینعی وسرج وک نہگ اگل ےہ) اپس آیئ، وہ امنز ڑپھ ریہ ںیھت، ںیم ےن اہک ہک ولوگں اک ایک احل ےہ؟ وت اوہنں ےن آامسن یک رطف ااشرہ ایک

رھپ ! اشنین ےہ؟ اوہنں ےن رس ےس ااشرہ ایک ینعی اہں (اخص) وکیئ (ایک ہی نہگ) ڑھکے وہ ےئگ۔ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن اہک، اہلل اپک ےہ۔ ںیم ےن اہک (ےیل

ےن اہلل اعتٰیل یک  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل (امنز ےک دعب) ۔ رھپڑھکی وہ یئگ۔ ٰیتح ہک ےھجم شغ آےن اگل، وت ںیم اےنپ رس رپ اپین ڈاےنل  یگ (یھب امنز ےک ےیل) ںیم

تنج اور دوزخ وک یھب دھکی ایل اور  رعتفی اور اس یک تفص ایبن رفامیئ، رھپ رفامای، وج زیچ ےھجم ےلہپ دالھکیئ ںیہن یئگ یھت آج وہ بس اس ہگج ںیم ےن دھکی یل، اہیں کت ہک

ہنتف داجل یک  (ینعی) اک وکن اس ظفل اامسء ےن رفامای، ںیم ںیہن اجیتن، افہمط یتہک ںیہ «قرب» ای «مثل» ینپ ربقوں ںیم آزامےئ اجؤ ےگ،ھجم رپ ہی ویح یک یئگ ہک مت ا

ظفل رفامای اامسء ر ی مت اس آدیم ےک ابرے ںیم ایک اجےتن وہ؟ وت وج اصبح اامین ای اصبح نیقی وہ اگ، وکن اس  (ربق ےک ادنر ہک) اہک اجےئ اگ (آزامےئ اجؤ ےگ) رطح

ںیہ، وج امہرے اپس اہلل یک دہاتی اور دںیلیل ےل رک آےئ وت مہ ےن ان وک وبقل رک ایل اور ان  یلص اہلل ہیلع وملس اہلل اہنع ےن، ےھجم اید ںیہن۔ وہ ےہک اگ وہ دمحم اہلل ےک روسل

یلص اہلل ہیلع  ہہک دای اجےئ اگ ہک آرام ےس وس اج کشیب مہ ےن اجن ایل ہک وت دمحم (اس ےس) رھپ (ایس رطح ےہک اگ) ںیہ۔ نیت ابر یلص اہلل ہیلع وملس یک ریپوی یک وہ دمحم

ےہک اگ ہک وج  (انمقف ای یکش آدیم)رپ نیقی راتھک اھت۔ اور رہباحل انمقف ای یکش آدیم، ںیم ںیہن اجیتن ہک ان ںیم ےس وکن اس ظفل اامسء ر ی اہلل اہنع ےن اہک۔ وت وہ وملس

 (ابیق ںیم ھچک ںیہن اجاتن۔) ویہ ہہک دای۔ (یھب) ںیم ےن ےتہک انس ںیم ےن ولوگں وک

 

 

 

ْن ََيَْفُظوا اِْليَماَن َوالْعِ  -25
َ
لَْم بَاُب ََتِْريِض اّنليَِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوفَْد َعبِْد الَْقيِْس لََعَ أ

وا َمْن َوَراَءُهمْ   :َوَُيرِْبُ
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ہ یلص اہلل ہیلع وملس اک ہلیبق دبعاسیقل ےک ودف وک اس رپ آامدہ رکان ہک وہ اامین الںیئ اور ملع یک ابںیت اید رںیھک اور اےنپ ےھچیپ رروسل اہلل : ابب

 اجےن واولں وک یھب ربخ رک دںی

ْهِليُكْم، ارْ »     :َوقَاَل َمالُِك ْبُن احْلَُويْرِِث قَاَل ّنَلَا اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
 .«َفَعلُِموُهمْ       ِجُعوا إََِل أ

 ملع اھکسؤ۔ (دنی) ےن رفامای ہک اےنپ رھگ واولں ےک اپس ولٹ رک اںیہن یلص اہلل ہیلع وملس اور ام ک نب اوحلریث ےن رفامای ہک ںیمہ یبن رکمی

 

 

 

 11 :دحثی ربمن

ِِب ََجَْرةَ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُغنَْدر   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن بََّشارٍ  َحَدَثنَا
َ
تَرِْجُم َبنْيَ      :قَاَل       ،  أ

ُ
ابِْن  ُكنُْت أ

تَْوا اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه      :َفَقاَل       َوَبنْيَ اّنَلاِس، َعَباسٍ 
َ
ْو َمِن الَْقْوُم،      :َفَقاَل       وََسلََم، إَِن َوفَْد َعبِْد الَْقيِْس أ

َ
     :قَالُوا      َمِن الَْوفُْد أ

ْو بِالَْوفِْد َغرْيَ َخَّزايَا َوََل نََداََم،      :َفَقاَل       َربِيَعُة، 
َ
ِتيَك ِمْن ُشَقٍة بَِعيَدٍة َوَبيْنَنَا     :قَالُوا      َمرَْحبًا بِالَْقْوِم أ

ْ
َوَبيْنََك َهَذا اليََْحُ  إِنَا نَأ

 ، ِتيََك إََِل ِِف َشْهٍر َحَراٍم،       ِمْن ُكَفاِر ُمرََّضَ
ْ
ْن نَأ

َ
ْمٍر ُُنرِْبُ بِِه َمْن َوَراَءنَا نَْدُخُل بِِه اجْلََنَة،       َوََل نَْستَِّطيُع أ

َ
َمَرُهْم "      َفُمْرنَا بِأ

َ
فَأ

ْرَبٍع، 
َ
ْرَبٍع َوَّنَهاُهْم َعْن أ

َ
يَماِن بِاهللَِ َعَّز وََجَل وَْحَدُه،       بِأ َمَرُهْم بِاْْلِ

َ
يَماُن بِاهللَِ وَْحَدُه ؟ قَالُوا     :قَاَل       أ اهللَُ      :َهْل تَْدُروَن َما اْْلِ

ْعلَُم، 
َ
َن ُُمََمًدا رَسُ      :قَاَل       َورَُسوَُلُ أ

َ
ْن ََل إََِلَ إََِل اهللَُ َوأ

َ
وََصْوُم َرَمَّضاَن،       َوإِيتَاُء الَّزََكِة،       َوإَِقاُم الَصاَلِة،       وُل اهللَِ، َشَهاَدُة أ

،       ُرَبَما قَاَل اّنَلِقرِي،      :قَاَل ُشْعبَةُ . َوَّنَهاُهْم َعِن اُِلبَاِء َواحْلَنْتَِم َوالُْمَّزَفِت       َوُتْعُّطوا اْْلُُمَس ِمَن الَْمْغنَِم،             :قَاَل       َوُرَبَما قَاَل الُْمَقرَيِ
وُه َمْن َوَراَءُكمْ  ْخرِبُ

َ
 ".اْحَفُظوُه َوأ

ںیم انب ابعس ر ی اہلل امہنع اور ولوگں ےک درایمن رتامجین ےک  مہ ےس دمحم نب اشبر ےن ایبن ایک، ان ےس دنغر ےن، ان ےس ہبعش ےن اوبرمجہ ےک واےطس ےس ایبن ایک ہک

یلص اہلل ہیلع  یک دختم ںیم آای۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن اہک ہک ہلیبق دبعاسیقل اک ودف روسل اہلل (اکی رمہبت) م داتی اھترفاضئ ااجن

ےن رفامای ہک ابمرک وہ وقم  ہیلع وملس یلص اہلل آپ (ےک ولگ ںیہ) ےن درایتف رفامای ہک وکن اس ودف ےہ؟ ای ہی وکن ولگ ںیہ؟ اوہنں ےن اہک ہک رہعیب اخدنان وملس

ےک  یلص اہلل ہیلع وملس اوہنں ےن رعض ایک ہک مہ اکی دور دراز وکےن ےس آپ (اس ےک دعب) ہن روسا وہ ہن رشدنمہ وہ (وج یھبک) ای ابمرک وہ اس ودف وک (آان) وک

مہ رحتم واےل ونیہمں ےک العوہ اور اایم ںیم ںیہن آ  (ےک وخف یک وہج ےس اس) ےہ (ڑپات) اپس آےئ ںیہ اور امہرے اور آپ ےک درایمن افکر رضم اک ہی ہلیبق

اس یک وہج ےس مہ تنج ںیم دالخ وہ  (اور) ابت التب دےئیجی ہک سج یک مہ اےنپ ےھچیپ رہ اجےن واےل ولوگں وک ربخ دے دںی۔ (یعطق) ےتکس۔ اس ےیل ںیمہ وکیئ ایسی

رفامای ہک ایک مت اجےتن وہ ہک  (رھپ) ر ابوتں اک مکح دای اور اچر ےس روک دای۔ اول اںیہن مکح دای ہک اکی اہلل رپ اامین الںیئ۔ےن اںیہن اچ یلص اہلل ہیلع وملس ںیکس۔ وت آپ
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رپ اامین الےن اک اکی اہلل ) ےن رفامای یلص اہلل ہیلع وملس اکی اہلل رپ اامین الےن اک ایک بلطم ےہ؟ اوہنں ےن رعض ایک، اہلل اور اس اک روسل زایدہ اجےتن ںیہ۔ آپ

اہلل ےک ےچس روسل ںیہ اور امنز اقمئ رکان، زٰوکۃ ادا رکان اور امہ  ( یلص اہلل ہیلع وملس ) اس ابت اک ارقار رکان ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن اور ہی ہک دمحم (بلطم ہی ےہ ہک

م، اور زمتف ےک اامعتسل ےس۔ اورراضمن ےک روزے رانھک اور ہی ہک مت امل تمینغ ےس اپوچناں ہصح ادا رکو اور 

 

ي

 

یی

وچیھت زیچ ےک ) اچر زیچوں ےس عنم رفامای، دابء، 

ابوتں ) رفامای ہک ان وملس ےنیلص اہلل ہیلع  روسل اہلل (اس ےک دعب) ۔ « مقري» ےتہک ےھت اور اسب اواقت «نقري» ہبعش ےتہک ںیہ ہک اوبرمجہ اسب اواقت (ابرے ںیم

 واولں وک یھب ان یک ربخ رک دو۔ (رہ اجےن) اید روھک اور اےنپ ےھچیپ (وک

 

 

 

ْهِلهِ  -26
َ
لَِة اّنَلاِزلَِة َوَتْعِليِم أ

َ
 :بَاُب الرِْحلَِة ِِف الَْمْسأ

 (اسیک ےہ ؟ ) بج وکیئ ہلئسم درشیپ وہ وت اس ےک ےیل رفس رکان : ابب

 11 :دحثی ربمن

بُو احْلََسِن  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن ُمَقاتٍِل أ ْخرَبَ

َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
ِِب ُحَسنْيٍ  أ

َ
     :قَاَل       ،  ُعَمُر ْبُن َسِعيِد بِْن أ

ِِب ُملَيَْكةَ َحَدثَنِي
َ
 "      ،  ُعْقبََة بِْن احْلَارِِث  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن أ

َ
نَُه تََّزَوَج اْبنًَة ِْل

َ
ة ،       ِِب إَِهاِب بِْن َعِّزيٍّز، أ

َ
َتتُْه اْمَرأ

َ
إِِِن      :َفَقالَْت       فَأ

رَْضْعُت ُعْقبََة َوالَِِت تََّزَوَج، 
َ
تِِِن،      :َفَقاَل لََها ُعْقبَةُ       قَْد أ ْخرَبْ

َ
رَْضْعِتِِن َوََل أ

َ
نَِك أ

َ
ْعلَُم أ

َ
َصىَل اهللَُ  فََرِكَب إََِل رَُسوِل اهللَِ       َما أ

ََلُ،       َعلَيِْه وََسلََم بِالَْمِدينَِة، 
َ
َونََكَحْت َزوًْجا       َفَفاَرَقَها ُعْقبَُة،       َكيَْف َوقَْد ِقيَل،      :َفَقاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       فََسأ

 ".َغرْيَهُ 
ي کہ ےن ہبقع انب ااحلرث ےک مہ ےس اوبا نسح دمحم نب اقم ل ےن 

مل
ایبن ایک، اںیہن دبعاہلل ےن ربخ دی، اںیہن رمع نب دیعس نب ایب نیسح ےن ربخ دی، ان ےس دبعاہلل نب ایب 

اس اک اکنح وہا ےہ، اس ہبقع ےن اوبااہب نب زعزی یک ڑلیک ےس اکنح ایک وت ان ےک اپس اکی وعرت آیئ اور ےنہک  یگ ہک ںیم ےن ہبقع وک اور سج ےس  واےطس ےس  لق ایک ہک

ہبقع ےن اہک، ےھجم ںیہن ولعمم ہک وت ےن ےھجم دودھ الپای ےہ اور ہن وت ےن یھبک ےھجم اتبای ےہ۔ بت ہبقع وسار وہ رک  (ہی نس رک) وک دودھ الپای ےہ۔ ہن وت ےن یھبک ےھجم اتبای ےہ۔

مت اس ) ےن رفامای، سک رطح یلص اہلل ہیلع وملس آپ ےس اس ےک قلعتم درایتف ایک، وت آپدختم ںیم دمہنی ونمرہ احرض وہےئ اور وملس یک یلص اہلل ہیلع  روسل اہلل

 اہک ایگ بت ہبقع نب احرث ےن اس ڑلیک وک وھچڑ دای اور اس ےن دورسا اخودن رک ایل۔ (اس ےک قلعتم ہی) احالہکن (ڑلیک ےس رہتش روھک ےگ
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 :بَاُب اّتَلنَاوُِب ِِف الِْعلْمِ  -27
 اینپ اینپ ابری رقمر رکان درتس ےہ( ااتسد یک دختم ںیم ) ملع ےک ےیل ( ابلطء اک وصحل ) ابرے ںیم ہک اس : ابب

 11 :دحثی ربمن

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا      ،  أ ْخرَبَ

َ
بُو َعبْد اهللَِ، .  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ

َ
نَا     : اْبُن وَْهٍب  َوقَاَل       ح قَاَل أ ْخرَبَ

َ
ابِْن  َعِن       ،  يُونُُس  أ

ِِب ثَْورٍ  َعنْ       ،  ِشَهاٍب 
َ
نَا وََجار  ِِل ِمْن "     :قَاَل       ،  ُعَمرَ  َعنْ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن َعَباٍس  َعنْ       ،  ُعبَيِْد اهللَِ بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن أ

َ
ُكنُْت أ

َميَ 
ُ
نَْصاِر ِِف بَِِن أ

َ
ُل       َة بِْن َزيٍْد َوِِهَ ِمْن َعَواِِل الَْمِدينَِة، اْْل وَل لََعَ رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيْْنِ َوُكَنا نَتَنَاوَُب الُْنُ

نِّْزُل يَْوًما، 
َ
رَبِ َذلَِك اَْلَْوِم ِمَن الَْوْْحِ       يَْوًما َوأ

َل َصاِحيِِب       َوإَِذا نََّزَل َفَعَل ِمثَْل َذلَِك،       َوَغرْيِهِ، فَإَِذا نََّزلُْت ِجئْتُُه خِبَ َفَْنَ
ًبا َشِديًدا،  نَْصاِرُي يَْوَم نَْوَبِتِه فرَََّضََب بَاِِب ََضْ

َ
َثَم ُهَو،      :َفَقاَل       اْْل

َ
ْمر       :َفَقاَل       َفَفّزِْعُت فََخرَْجُت إََِلِْه،       أ

َ
، قَْد َحَدَث أ َعِظيم 

ْدِري،      :قَالَْت       َّطلََقُكَن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،      :َفُقلُْت       فََدَخلُْت لََعَ َحْفَصَة فَإَِذا ِِهَ َتبيِِّْك،      :قَاَل       
َ
ُثَم       ََل أ

نَا قَائِم        لََم، َدَخلُْت لََعَ اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وَسَ 
َ
َّطلَْقَت نَِساَءَك،      :َفُقلُْت َوأ

َ
ْكرَبُ      :َفُقلُْت       ََل،      :قَاَل       أ

َ
 ".اهللَُ أ

انب اہشب ےس ربخ اامم اخبری رہمح اہلل ےتہک ںیہ ہک انب وبہ وک ویسن ےن  (اکی دورسی دنس ےس) مہ ےس اوباامیلن ےن ایبن ایک، اںیہن بیعش ےن زرہی ےس ربخ دی

ںیم اور ریما اکی  ےت ںیہ ہکدی، وہ دیبعاہلل نب دبعاہلل انب ایب وثر ےس  لق رکےت ںیہ، وہ دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس، وہ رمع ر ی اہلل ہنع ےس رواتی رک

دنلب اگؤں ںیم ےس ےہ۔ مہ دوونں ابری ابری یبن  (ب یک رطفوپر) ااصنری ڑپویس دوونں ارطاف دمہنی ےک اکی اگؤں ینب اہیم نب زدی ںیم رےتہ ےھت وج دمہنی ےک

یلص اہلل  روسل اہلل) یک دختم رشفی ںیم احرض وہا رکےت ےھت۔ اکی دن وہ آات، اکی دن ںیم آات۔ سج دن ںیم آات اس دن یک ویح یک اور یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

اور بج وہ آات اھت وت وہ یھب ایس رطح رکات۔ وت اکی دن وہ ریما ااصنری اسیھت اینپ ابری ےک روز احرض دختم درگی ابوتں یک اس وک ربخ دے داتی اھت  (یک رفومدہ ہیلع وملس

ایک رمع اہیں ںیہ؟ ںیم ربھگا رک اس ےک اپس آای۔ وہ ےنہک اگل ہک اکی  (ریمے ابرے ںیم وپاھچ ہک) وت اس ےن ریما دروازہ تہب زور ےس اٹھکٹھکای اور (بج واسپ آای) وہا

ہصفح ےک اپس ایگ، وہ رو ریہ یھت۔ ںیم ےن  (اینپ یٹیب) رھپ ںیم (ےن اینپ ویبویں وک الطق دے دی ےہ یلص اہلل ہیلع وملس ینعی روسل اہلل) ا اعمہلم شیپ آ ایگ ےہ۔ڑب

یک دختم ںیم احرض وہا۔ ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس میےن الطق دے دی ےہ؟ وہ ےنہک  یگ ںیم ںیہن اجیتن۔ رھپ ںیم یبن رک یلص اہلل ہیلع وملس وپاھچ، ایک ںیہمت روسل اہلل

بت ںیم  (ہی اوفاہ طلغ ےہ) ےن رفامای ںیہن۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اینپ ویبویں وک الطق دے دی ےہ؟ آپ ( یلص اہلل ہیلع وملس ) ےن ڑھکے ڑھکے اہک ہک ایک آپ

 اہلل تہب ڑبا ےہ۔ «اهلل اكرب» اہک (بجعت ےس)ےن
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ى َما يَْكَرهُ بَاُب  -28
َ
 :الَْغَّضِب ِِف الَْموِْعَظِة َواّتَلْعِليِم إَِذا َرأ

 ااتسد اشرگدوں یک بج وکیئ انوگار ابت دےھکی وت وظع رکےت اور میلعت دےتی وتق ان رپ افخ وہ اتکس ےہ: ابب

 12 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َكِثريٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب َخاِِلٍ  َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  أ

َ
ِِب َحاِزمٍ  َعنْ       ،  ابِْن أ

َ
ِِب َمْسُعوٍد  َعنْ       ،  قَيِْس بِْن أ

َ
أ

نَْصاِريِ 
َ
،       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :قَاَل رَُجل       :قَاَل       ،  اْْل ْدرُِك الَصاَلَة ِمَما ُيَّطِوُل بِنَا فاَُلن 

ُ
َكاُد أ

َ
يُْت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه َفمَ       ََل أ

َ
ا َرأ

َشَد َغَّضبًا ِمْن يَْوِمئٍِذ، 
َ
ُيَها اّنَلاُس، "     :َفَقاَل       وََسلََم ِِف َموِْعَظٍة أ

َ
فَإَِن ِفيِهُم       َفَمْن َصىَل بِاّنَلاِس َفلْيَُخِفْف،       إِنَُكْم ُمنَِفُروَن،       أ

 ".َّضِعيَف وََذا احْلَاَجةِ الَْمِريَض َوال
اکی  واتی رکےت ںیہ ہکمہ ےس دمحم نب ریثک ےن ایبن ایک اںیہن ایفسن ےن اوباخ د ےس ربخ دی، وہ سی نب ایب احزم ےس ایبن رکےت ںیہ، وہ اوبوعسمد ااصنری ےس ر

یبمل امنز ڑپاھےت ںیہ اس  (اعمذ نب لبج) الفں صخش! ای روسل اہللرعض ایک۔  (یک دختم ںیم آ رک یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل) ےن (زحم نب ایب بعک) صخش

ویکہکن ںیم دن رھب اوٹن رچاےن یک وہج ےس رات وک کھت رک انکچ وچر وہ اجات وہں اور  رلی رقآت ےننس یک اطتق ) امنز ںیم رشکی ںیہن وہ اتکس (امجتع یک) ےیل ںیم

یلص اہلل  وک وظع ےک دوران اانت بضغ انک ںیہن داھکی۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس  زایدہ ںیم ےن یھبک روسل اہللہک اس دن ےس (اوبوعسمد راوی ےتہک ںیہ) (ںیہن راتھک

وج صخش ولوگں وک امنز ڑپاھےئ وت وہ یکلہ ڑپاھےئ،  (نس ول) رفنت دالےن ےگل وہ۔ (ایسی دشت اایتخر رک ےک ولوگں وک دنی ےس) مت! ےن رفامای اے ولوگ ہیلع وملس

 وہےت ںیہ۔ (بس یہ مسق ےک ولگ) ن ںیم امیبر، زمکور اور احتج واےلویکہکن ا

 

 

 

 11 :دحثی ربمن

بُو َعِمرٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن ُُمََمدٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َعبِْد َربِيَعَة  َعنْ       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن باَِلٍل الَْمِديِِنُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
بِْن أ

ََلُ رَُجل  َعِن اللَُقَّطِة "      ،  َزيِْد بِْن َخاِِلٍ اجْلَُهِِنِ  َعنْ       َمْوََّل الُْمنْبَِعِث،  يَِّزيدَ  َعنْ       ،  الرَِْحَِن 
َ
َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َسأ

َ
أ

وْ       اْعرِْف ِوََكَءَها،      :؟ َفَقاَل 
َ
ِدَها إََِلِْه،       ُثَم اْستَْمِتْع بَِها،       ُثَم َعِرْفَها َسنًَة،       وََِعَءَها وَِعَفاَصَها،      :قَاَل  أ

َ
     :قَاَل       فَإِْن َجاَء َرُبَها فَأ

بِِل ؟ َفَغِّضَب َحََّت اِْحََرْت وَْجنَتَاُه،  ْو قَاَل       فََّضالَُة اْْلِ
َ
تَرُِد       َمَعَها ِسَقاُؤَها وَِحَذاُؤَها،       َوَما لََك َولََها،      :َفَقاَل       وَْجُهُه،  اِْحَرَ      :أ

ِ      :فََّضالَُة الَْغنَِم ؟ قَاَل      :قَاَل       فََذرَْها َحََّت يَلَْقاَها َرُبَها،       الَْماَء َوتَْرََع الَّشَجَر،  ْو ل
َ
ِخيَك أ

َ
ْو ِْل

َ
 ".ّذِلئِْب لََك أ
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 ےک آزاد رکدہ مہ ےس دبعاہلل نب دمحم ےن ایبن ایک، ان ےس اوباعرم ادقعلی ےن، وہ نامیلن نب البل ادملینی ےس، وہ رہعیب نب ایب دبعارلنٰمح ےس، وہ زی

 

 ع 
ی

 

می
دی ےس وج 

ےس ڑپی وہیئ زیچ ےک ابرے ںیم درایتف ایک۔  اہلل ہیلع وملسیلص  ےن روسل اہلل (ریمع ای البل) اکی صخش ےھت، وہ زدی نب اخ د اینہجل ےس رواتی رکےت ںیہ ہک

اس ) رکاؤ رھپ (اک االعن) رھپ اکی اسل کت اس یک انشتخ (اچہپن ےل) ےن رفامای، اس یک دنبنھ اچہپن ےل ای رفامای ہک اس اک ربنت اور یلیھت یلص اہلل ہیلع وملس آپ

ایک مکح ےہ؟ آپ وک اس دقر  (ےک ابرے ںیم) ام ک آ اجےئ وت اےس وسپن دو۔ اس ےن وپاھچ ہک ااھچ مگ دشہ اوٹناس ےس افدئہ ااھٹؤ اور ارگ اس اک  (اک ام ک ہن ےلم وت

ےن رفامای۔ ےھجت اوٹن ےس ایک واہطس؟ اس  یلص اہلل ہیلع وملس آپ (ہی نس رک) ہصغ آ ایگ ہک راسخر ابمرک رسخ وہ ےئگ۔ ای راوی ےن ہی اہک ہک آپ اک رہچہ رسخ وہ ایگ۔

مس ںیہ۔ وہ وخد اپین رپ ےچنہپ اگ اور وخد یپ ےل اگ اور وخد درتخ رپ رچے اگ۔ ذٰہلا اےس وھچڑ دو اہیں کت ہک اس اک  (اپؤں ےک) ھت وخد اس یک کشم ےہ اور اس ےکےک اس

ریتی ےہ ای ریتے اھبیئ یک، ورہن ڑیھبےیئ ےن رفامای، وہ  اہلل ہیلع وملس آپ یلصایک اراشد ےہ؟  (ابرے ںیم) ام ک لم اجےئ۔ اس ےن اہک ہک ااھچ مگ دشہ رکبی ےک

 ےہ۔ (ذغا) یک

 

 

 

 12 :دحثی ربمن

َساَمةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن الَْعاَلءِ  َحَدَثنَا
ُ
بُو أ

َ
ِِب بُرَْدةَ  َعنْ       ،  بَُريْدٍ  َعنْ       ،  أ

َ
ِِب ُموََس  َعنْ       ،  أ

َ
اّنَليِِبُ َصىَل ُسئَِل      :قَاَل       ،  أ

ْشيَاَء َكرَِهَها، 
َ
ْكُِثَ َعلَيِْه َغِّضَب،       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َعْن أ

ُ
ِِب ؟      :قَاَل رَُجل        َسلُوِن َعَما ِشئْتُْم، "     :ُثَم قَاَل لِلَناِس       فَلََما أ

َ
َمْن أ

بُوَك ُحَذافَُة،      :قَاَل 
َ
ِِب يَا رَُسوَل اهللَِ ؟ َفَقاَل      :َفَقاَل       ُر، َفَقاَم آخَ       أ

َ
بُوَك َسالِم  َمْوََّل َشيْبََة،      :َمْن أ

َ
ى ُعَمُر َما ِِف وَْجِهِه،       أ

َ
فَلََما َرأ

 ".إِنَا َّنتُوُب إََِل اهللَِ َعَّز وََجَل       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :قَاَل       
یلص اہلل ہیلع  روسل اہلل ےن ایبن ایک، ان ےس اوبااسہم ےن ربدی ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ اوبربدہ ےس اور وہ اوبومٰیس ےس رواتی رکےت ںیہ ہک مہ ےس دمحم نب العء

رپ تہب زایدیت یک یئگ  ہیلع وملسیلص اہلل  آپ (اس مسق ےک وساالت یک) وک ربا ولعمم وہا اور بج یلص اہلل ہیلع وملس ےس ھچک ایسی ابںیت درایتف یک ںیئگ ہک آپ وملس

یلص  ھجم ےس وج اچوہ وپوھچ۔ وت اکی صخش ےن درایتف ایک ہک ریما ابپ وکن ےہ؟ آپ (ااھچ اب) ےن ولوگں ےس رفامای یلص اہلل ہیلع وملس وت آپ وک ہصغ آ ایگ۔ رھپ آپ

ےن رفامای ہک ریتا  یلص اہلل ہیلع وملس ریما ابپ وکن ےہ؟ آپ! ےن وپاھچ ہک ای روسل اہللےن رفامای، ریتا ابپ ذحاہف ےہ۔ رھپ دورسا آدیم ڑھکا وہا اور اس  اہلل ہیلع وملس

ان ابوتں ےک درایتف رکےن ےس وج آپ ) مہ! ابپ اسمل ہیبش اک آزاد رکدہ الغم ےہ۔ آرخ رمع ر ی اہلل ہنع ےن آپ ےک رہچہ ابمرک اک احل داھکی وت رعض ایک ای روسل اہلل

  وتہب رکےت ںیہ۔اہلل ےس (وک انوگار وہں
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ِو الُْمَحِدِث  -29
َ
 :بَاُب َمْن بََرَك لََعَ ُرْكبَتَيِْه ِعنَْد اِْلَماِم أ

 ےھٹیب( وہ رک ادب ےک اسھت ) اس صخش ےک ابرے ںیم وج اامم ای دحمث ےک اسےنم دو زاون : ابب

 13 :دحثی ربمن

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ ْخرَبَ

َ
نَُس ْبُن َمالٍِك  أ

َ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه "      ،  أ

َ
أ

ِِب ؟ َفَقاَل      :َفَقاَل       َفَقاَم َعبُْد اهللَِ ْبُن ُحَذافََة،       وََسلََم َخَرَج، 
َ
بُوكَ      :َمْن أ

َ
ْن َيُقوَل َسلُوِن،       ُحَذافَُة،  أ

َ
ْكَُثَ أ

َ
َفرَبََك ُعَمُر لََعَ       ُثَم أ

 .فََسَكَت       ، "رَِضينَا بِاهللَِ َرًبا َوبِاْْلِْساَلِم ِدينًا َوبُِمَحَمٍد َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم نَِبًيا     :َفَقاَل       ُرْكبَتَيِْه، 
رھگ ےس ےلکن وت دبعاہلل نب  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل (اکی دن) اوباامیلن ےن ایبن ایک، اںیہن بیعش ےن زرہی ےس ربخ دی، اںیہن اسن نب ام ک ےن التبای ہکمہ ےس 

ےن ابرابر رفامای ہک ھجم ےس  یلص اہلل ہیلع وملس ذحاہف، رھپ آپ: ےن رفامای یلص اہلل ہیلع وملس ریما ابپ وکن ےہ؟ آپ! ذحاہف ڑھکے وہ رک وپےنھچ ےگل ہک ای روسل اہلل

اور ہی ) ےک یبن وہےن رپ را ی ںیہ یلص اہلل ہیلع وملس وپوھچ، وت رمع ر ی اہلل ہنع ےن دو زاون وہ رک رعض ایک ہک مہ اہلل ےک رب وہےن رپ، االسم ےک دنی وہےن، اور دمحم

 اخومش وہ ےئگ۔ اہلل ہیلع وملس یلص روسل اہلل(ہی نس رک) رھپ (درہاای) نیت رمہبت (ہلمج

 

 

 

ََعَد احْلَِديَث ثاََلثًا َِلُْفَهَم َعنْهُ  -31
َ
 :بَاُب َمْن أ

 ابت وک نیت رمہبت درہاےئ وت ہی کیھٹ ےہ( اکی ) اس ابرے ںیم ہک وکیئ صخش اھجمسےن ےک ےیل : ابب

ََل َوقَْوُل الُّزورِ »     :َفَقاَل 
َ
 .ثاََلثًا. «َهْل بَلَْغُت »     :َوقَاَل اْبُن ُعَمَر قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ . َفَما َزاَل يَُكِررَُها. «أ

ہیلع یلص اہلل  اس وک نیت ابر درہاےت رےہ اور انب رمع ر ی اہلل امہنع ےن رفامای ہک یبن رکمی «أَل وقول الّزور» اک اراشد ےہ یلص اہلل ہیلع وملس انچہچن روسل اہلل

 ےن نیت رمہبت درہاای۔ یلص اہلل ہیلع وملس آپ (ہی ہلمج) ےن رفامای ہک ںیم ےن مت وک اچنہپ دای وملس
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 14 :دحثی ربمن

،  ُثَماَمُة ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن الُْمثَََن  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَصَمدِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبَْدةُ  َحَدَثنَا
نٍَس َعنْ       

َ
نَُه ََكَن إَِذا َسلََم َسلََم ثاََلثًا، "      َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  أ

َ
ََعَدَها ثاََلثًا      أ

َ
 ".َوإَِذا تََكلََم بَِكِلَمٍة أ

، وہ یبن ارکم ےن ایبن ایک، ان ےس دبعادمصل ےن، ان ےس دبعاہلل نب ینثم ےن، ان ےس امثہم نب دبعاہلل نب اسن ےن، ان ےس اسن ر ی اہلل ہنع ےن ایبن ایک مہ ےس دبعہ

اراشد رفامےت وت اےس نیت ابر درہاےت السم رکےت وت نیت ابر السم رکےت اور بج وکیئ ہملک  یلص اہلل ہیلع وملس بج آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس رواتی رکےت ںیہ ہک

 اہیں کت ہک وخب ھجمس ایل اجات۔

 

 

 

 15 :دحثی ربمن

ُثَماَمُة ْبُن  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن الُْمثَََن  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَصَمدِ  َحَدَثنَا      ،  َعبَْدُة ْبُن َعبِْد اهللَِ الَصَفارُ  َحَدَثنَا
نٍَس  َعنْ       ،  َعبِْد اهللَِ 

َ
ََعَدَها ثاََلثًا َحََّت ُتْفَهَم َعنُْه، "      َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  أ

َ
نَُه ََكَن إَِذا تََكلََم بَِكِلَمٍة أ

َ
أ

ََت لََعَ قَْوٍم فََسلََم عَ       
َ
 ".لَيِْهْم َسلََم َعلَيِْهْم ثاََلثًاَوإَِذا أ

 ی اہلل ہنع ےس ایبن ایک، مہ ےس دبعہ ےن ایبن ایک، ان ےس دبعادمصل ےن، ان ےس دبعاہلل نب ینثم ےن، ان ےس امثہم نب دبعاہلل نب اسن ےن، اوہنں ےن اسن نب ام ک ر

وکیئ ہملک اراشد رفامےت وت اےس نیت ابر ولاٹےت اہیں کت ہک وخب ھجمس ایل اجات۔ اور  اہلل ہیلع وملسیلص  بج آپ وہ روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس رواتی رکےت ںیہ ہک

 رشتفی الےت اور اںیہن السم رکےت وت نیت ابر السم رکےت۔ یلص اہلل ہیلع وملس بج ھچک ولوگں ےک اپس آپ

 

 

11 :دحثی ربمن  

بُو َعَوانَةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
ِِب بِْْشٍ  َعنْ       ،  أ

َ
     :قَاَل       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن َعْمٍرو َعنْ       ،  يُوُسَف بِْن َماَهَك  َعنْ       ،  أ

رْهَ       َُتَلََف رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف َسَفٍر َسافَْرنَاُه، "
َ
ْدَرَكنَا َوقَْد أ

َ
 فَأ

ُ
ْقنَا الَصاَلَة َصاَلَة الَْعرْصِ َوََنُْن َّنتَوََضأ

رُْجِلَنا، 
َ
لَْعَ َصْوتِهِ       فََجَعلْنَا َّنْمَسُح لََعَ أ

َ
ْو ثاََلثًا     :َفنَاَدى بِأ

َ
ْعَقاِب ِمَن اّنَلاِر َمَرَتنْيِ أ

َ
 ".َويْل  لِْْل

ےس ایبن ایک، وہ ویفس نب امکھ ےس ایبن رکےت ںیہ، وہ دبعاہلل نب رمعو ر ی اہلل امہنع ےس، وہ ےتہک ںیہ  مہ ےس دسمد ےن ایبن ایک، ان ےس اوبوعاہن ےن ایب رشب ےک واےطس

  مہ ےس ےھچیپ رہ ےئگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس اکی رفس ںیم روسل اہلل ہک

م
سل

 ما رے رقبی ےچنہپ۔ وت رصع یک امنز اک وتق وہ اکچ اھت ای گنت وہ ایگ اھت یلص اہلل ہیلع و
ہ

اور مہ 
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وج کشخ رہ ) ےن دنلب آواز ےس رفامای ہک آگ ےک ذعاب ےس ان اڑیویں یک یلص اہلل ہیلع وملس ووض رک رےہ ےھت۔ مہ اےنپ ریپوں رپ اپین اک اہھت ریھپےن ےگل وت آپ

 رخایب ےہ۔ ہی دو رمہبت رفامای ای نیت رمہبت۔ (اجںیئ

 

 

 

َمتَُه  -31
َ
ْهلَهُ بَاُب َتْعِليِم الرَُجِل أ

َ
 :َوأ

 (رضوری ےہ ) اس ابرے ںیم ہک رمد اک اینپ ابدنی اور رھگ واولں وک میلعت دانی : ابب

 11 :دحثی ربمن

نَا ْخرَبَ
َ
بُو  َحَدثَِِن      : ََعِمر  الَّشْعيِِبُ  َقاَل      :قَاَل       ،  َصاِلُح ْبُن َحَيانَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  الُْمَحاِرِِّبُ  َحَدَثنَا      ،  ُُمََمد  ُهَو اْبُن َساَلمٍ  أ

َ
أ

بِيهِ  َعنْ       ،  بُرَْدةَ 
َ
ْجَراِن، "     :قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَاَل       ،  أ

َ
ْهِل الِْكتَاِب آَمَن بِنَِبيِِه       ثاََلثَة  لَُهْم أ

َ
رَُجل  ِمْن أ

َدى َحَق اهللَِ وََحَق َمَواَِلِه،       َمٍد َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، َوآَمَن بُِمحَ 
َ
َدَبَها       َوالَْعبُْد الَْمْملُوُك إَِذا أ

َ
َمة  فَأ

َ
َورَُجل  ََكنَْت ِعنَْدُه أ

ْعتََقَها َفََتَ 
َ
ْحَسَن َتْعِليَمَها ُثَم أ

َ
ِديبََها وََعلََمَها فَأ

ْ
ْحَسَن تَأ

َ
ْجَرانِ فَأ

َ
ٍء قَْد      :ُثَم قَاَل ََعِمر        ، "وََجَها فَلَُه أ ْعَّطيْنَاَكَها بَِغرْيِ َِشْ

َ
أ

 .ََكَن يُْرَكُب ِفيَما ُدوَّنَها إََِل الَْمِدينَةِ 
ےن اہک ہک اعرم یبعش ےن ایبن ایک، اہک ان ےس  مہ ےس دمحم نب السم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ احمریب ےن ربخ دی، وہ اصحل نب ایحن ےس ایبن رکےت ںیہ، اوہنں

ےن رفامای ہک نیت صخش ںیہ نج ےک ےیل دو انگ ارج ےہ۔ اکی وہ وج الہ اتکب ےس وہ اور  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل اوبربدہ ےن اےنپ ابپ ےک واےطس ےس  لق ایک ہک

وہ آدیم سج ےک اپس وکیئ  (رسیتے) اک قح ادا رکے اور (دوونں) وہ الغم وج اےنپ آاق اور اہلل (دورسے) رپ اامین الےئ اور یلص اہلل ہیلع وملس اےنپ یبن رپ اور دمحم

 ےل، وت اس ےک ولڈنی وہ۔ سج ےس بش ابیش رکات ےہ اور اےس رتتیب دے وت ایھچ رتتیب دے، میلعت دے وت دمعہ میلعت دے، رھپ اےس آزاد رک ےک اس ےس اکنح رک

اس ےس مک دحثی ےک ےیل دمہنی کت اک رفس ایک  (ورہن) اہک ہک مہ ےن ہی دحثی ںیہمت ریغب ارجت ےک انس دی ےہ (اصحل نب ایحن ےس) اعرم ےن ےیل دو انگ ارج ےہ۔ رھپ

 اجات اھت۔

 

 

 :بَاُب ِعَظِة اِْلَماِم النَِساَء َوَتْعِليِمِهنَ  -32
 (رضوری ےہ ) دانی  اس ابرے ںیم ہک اامم اک وعروتں وک یھب تحیصن رکان اور میلعت: ابب
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 11 :دحثی ربمن

يُوَب  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن َحْرٍب  َحَدَثنَا
َ
     :قَاَل       ،  اْبَن َعَباٍس  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َعَّطاءً  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  أ

ْشَهُد لََعَ اّنَليِِبِ 
َ
ْشَهُد لََعَ ابِْن َعَباٍس،       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، أ

َ
ْو قَاَل َعَّطاء  أ

َ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َخَرَج "      أ

َ
أ

 ، نَُه لَْم يُْسِمِع النَِساَء،       َوَمَعُه باَِلل 
َ
َمَرهُ       َفَظَن أ

َ
ُة تُلِِْق الُْقْرَط َواْْلَاَتَم،       َن بِالَصَدقَِة، فََوَعَظُهَن َوأ

َ
َوباَِلل        َفَجَعلَِت الَْمْرأ

ُخُذ ِِف َّطَرِف ثَْوبِهِ 
ْ
بُو َعبْد اهللَِ       ، "يَأ

َ
يُوَب  َعنْ      : إِْسَماِعيُل  َوقَاَل      :قَاَل أ

َ
ْشَهُد       ،  ِن َعَباٍس ابْ  َعِن      :َوقَاَل       ،  َعَّطاءٍ  َعنْ       ،  أ

َ
أ

 .لََعَ اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
ر ی اہلل امہنع ےس انس  مہ ےس نامیلن نب رحب ےن ایبن ایک، ان ےس ہبعش ےن اویب ےک واےطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اطعء نب ایب رابح ےس انس، اوہنں ےن انب ابعس

اکی رمہبت دیع ےک ومعق رپ ) یلص اہلل ہیلع وملس رپ وگایہ داتی وہں، ای اطعء ےن اہک ہک ںیم انب ابعس رپ وگایہ داتی وہں ہک یبن رکمی ہیلع وملسیلص اہلل  ںیم روسل اہلل ہک

ںیہن انسیئ دای۔ وت  ( رطحہبطخ ایھچ) ےک اسھت البل ر ی اہلل ہنع ےھت۔ آپ وک ایخل وہا ہک وعروتں وک یلص اہلل ہیلع وملس ےلکن اور آپ (رمدوں یک وفصں ںیم ےس

اوگنیھٹ ڈاےنل  یگ اور البل ر ی اہلل  (اور وکیئ وعرت) وکیئ وعرت ابیل (ہی وظع نس رک) ےن اںیہن دحیلعہ تحیصن رفامیئ اور دصےق اک مکح دای یلص اہلل ہیلع وملس آپ

اویب ےس رواتی ایک، اوہنں ےن اطعء ےس ہک انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن ےنیل ےگل۔ اس دحثی وک اامسلیع نب ہیلع ےن  (ہی زیچںی) ہنع اےنپ ڑپکے ےک دانم ںیم

۔ اامم اخبری رہمح اہلل یک رغض ہی ےہ ہک االگ ابب اعم ولوگں ےس قلعتم اھت اور ہی (اس ںیم کش ںیہن ےہ) رپ وگایہ داتی وہں یلص اہلل ہیلع وملس ویں اہک ہک ںیم یبن رکمی

 یھب وعروتں وک وظع انسےئ۔احمک اور اامم ےس قلعتم ےہ ہک وہ 

 

 :بَاُب احْلِْرِص لََعَ احْلَِديِث  -33
 ملع دحثی احلص رکےن یک رحص ےک ابرے ںیم: ابب

 11 :دحثی ربمن

ِِب َعْمٍرو َعنْ       ،  ُسلَيَْمانُ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  َعبُْد الَْعِّزيِّز ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َسِعيٍد  َعنْ       ،  َعْمِرو بِْن أ

َ
َسِعيِد بِْن أ

ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  الَْمْقرُبِِي 
َ
نَُه قَاَل       ،  أ

َ
ْسَعُد اّنَلاِس بَِّشَفاَعِتَك يَْوَم الِْقيَاَمِة،       ِقيَل يَا رَُسوَل اهللَِ،      :أ

َ
قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل       َمْن أ

بَا ُهَريَْرَة، "     :لَمَ اهللَُ َعلَيِْه وَسَ 
َ
يُْت ِمْن ِحرِْصَك لََعَ       لََقْد َظنَنُْت يَا أ

َ
َوُل ِمنَْك لَِما َرأ

َ
َحد  أ

َ
لَِِن َعْن َهَذا احْلَِديِث أ

َ
ْن ََل يَْسأ

َ
أ

ْسَعُد اّنَلاِس بَِّشَفاَعِِت يَْوَم الِْقيَاَمِة،       احْلَِديِث، 
َ
ْو َّنْفِسهِ َمْن قَاَل ََل إََِلَ إِ       أ

َ
 ".ََل اهللَُ َخالًِصا ِمْن قَلِْبِه أ

 ر ی ےک واےطس ےس ایبن مہ ےس دبعازعلزی نب دبعاہلل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ھجم ےس نامیلن ےن رمعو نب ایب رمعو ےک واےطس ےس ایبن ایک۔ وہ دیعس نب ایب دیعس
میي
ل

 ا

یک افشتع ےس بس ےس  یلص اہلل ہیلع وملس ایقتم ےک دن آپ! اوہنں ےن رعض ایک، ای روسل اہلل ںیہ ہکرکےت ںیہ، وہ اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس رواتی رکےت 
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ےن رفامای، اے اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےھجم نیقی اھت ہک مت ےس ےلہپ وکیئ اس ےک ابرے ںیم ھجم ےس درایتف  یلص اہلل ہیلع وملس زایدہ اعسدت ےسک ےلم یگ؟ وت روسل اہلل

ایقتم ںیم بس ےس زایدہ ضیف ایب ریمی افشتع ےس وہ صخش وہ اگ، وج ےچس دل ! اگ۔ ویکہکن ںیم ےن دحثی ےک قلعتم اہمتری رحص دھکی یل یھت۔ ونسںیہن رکے 

 ےہک اگ۔ «َل هلإ إَل اهلل» ےس ای ےچس یج ےس

 

 

 :بَاُب َكيَْف ُيْقبَُض الِْعلْمُ  -34
 اگ ؟اس ایبن ںیم ہک ملع سک رطح ااھٹ ایل اجےئ : ابب

ِِب بَْكِر بِْن َحّْزٍم اّْنُظْر َما ََكَن ِمْن َحِديِث رَُسوِل اهللَِ َصىَل ا
َ
هللَُ َعلَيِْه وََسلََم فَاْكتُبُْه، َوَكتََب ُعَمُر ْبُن َعبِْد الَْعِّزيِّز إََِل أ

َوّتْلُْفُّشوا الِْعلَْم،       ََل َحِديَث اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، َوََل َتْقبَْل إِ       فَإِِِن ِخْفُت ُدُروَس الِْعلِْم وََذَهاَب الُْعلََماِء،       
ا      َوّتْلَْجِلُسوا َحََّت ُيَعلََم َمْن ََل َيْعلَُم،        َحَدَثنَا      :َحَدَثنَا الَْعالَُء ْبُن َعبِْد اجْلََباِر قَاَل . فَإَِن الِْعلَْم ََل َيْهِلُك َحََّت يَُكوَن َِسً

 .َيْعِِن َحِديَث ُعَمَر بِْن َعبِْد الَْعِّزيِّز إََِل قَْوَِلِ َذَهاَب الُْعلََماءِ       َعبُْد الَْعِّزيِّز ْبُن ُمْسِلٍم َعْن َعبِْد اهللَِ بِْن ِدينَاٍر بَِذلَِك، 

یک ینتج یھب دحںیثی وہں، ان رپ رظن رکو اور اںیہن ھکل ول،  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہللرمع نب دبعازعلزی ےن اوبرکب نب زحم وک اھکل ہک اہمترے اپس  (ہفیلخ اخسم) اور

  ویکہکن ےھجم ملع دنی ےک ےنٹم اور املعء دنی ےک متخ وہ اجےن اک ادنہشی ےہ اور روسل اہلل
م
سل

ے وسا یسک یک دحثی وبقل ہن رکو اور ولوگں وک اچےیہ ہک ملع الیھپںیئ یلص اہلل ہیلع و
ک

زی نب ںیھٹیب اتہک اجلہ یھب اجن ےل اور ملع اپھچےن یہ ےس اضعئ وہات ےہ۔ مہ ےس العء نب دبعاابجلر ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دبعازعل (اکی ہگج مج رک) اور

 کت۔ « ذهاب العلماء» ملسم ےن دبعاہلل نب دانیر ےک واےطس ےس اس وک ایبن ایک ینعی رمع نب دبعازعلزی یک دحثی

 

 

 

 122 :ثی ربمندح

َويٍْس  َحَدَثنَا
ُ
ِِب أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشاِم بِْن ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  َمالِك   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل ْبُن أ

َ
َعبِْد اهللَِ بِْن َعْمِرو بِْن  َعنْ       ،  أ

إَِن اهللََ ََل َيْقِبُض الِْعلَْم انَِْتَاًَع يَنََْتُِعُه ِمَن الِْعبَاِد، "     :َيُقوُل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، َسِمْعُت رَُسوَل اهللَِ      :قَاَل       ،  الَْعاِص 
ْفتَْوا بَِغرْيِ ِعلٍْم       ا ُجَهاًَل، َحََّت إَِذا لَْم ُيبِْق ََعلًِما اَُتََذ اّنَلاُس رُُءوسً       َولَِكْن َيْقِبُض الِْعلَْم بَِقبِْض الُْعلََماِء،       

َ
فَُسئِلُوا فَأ

َضُلوا
َ
،      :قَاَل الِْفَربِْرُي       ، "فََّضلُوا َوأ ،       َحَدَثنَا ُقتَيْبَُة،      :قَاَل       َحَدَثنَا َعَباس   .َعْن ِهَّشاٍم ََنَْوهُ       َحَدَثنَا َجِرير 
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ےن ایبن ایک، ان ےس ام ک ےن ماشم نب رعوہ ےس، اوہنں ےن اےنپ ابپ ےس  لق ایک، اوہنں ےن دبعاہلل نب رمعو نب ااعلص ر ی اہلل امہنع مہ ےس اامسلیع نب ایب اوسی 

وک دنبوں ےس نیھچ  رفامےت ےھت ہک اہلل ملع وک اس رطح ںیہن ااھٹ ےل اگ ہک اس یلص اہلل ہیلع وملس آپ ےس  لق ایک ہک ںیم ےن روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس انس

 اجںیئ املعء وک ومت دے رک ملع وک ااھٹےئ اگ۔ ٰیتح ہک بج وکیئ اعمل ابیق ںیہن رےہ اگ وت ولگ اجولہں وک رسدار انب ںیل ےگ، ان ےس وساالت ےیک (ہتخپ اکر) ےل۔ ہکلب وہ

اہ رکںی ےگ۔ رفربی ےن اہک مہ ےس ابعس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ہبیتق ےن، ےگ اور وہ ریغب ملع ےک وجاب دںی ےگ۔ اس ےیل وخد یھب رمگاہ وہں ےگ اور ولوگں وک یھب رمگ

 اہک مہ ےس رجری ےن، اوہنں ےن ماشم ےس امدنن اس دحثی ےک۔

 

 

 

 :بَاُب َهْل جُيَْعُل لِلنَِساِء يَْوم  لََعَ ِحَدٍة ِِف الِْعلْمِ  -35
 دن رقمر ایک اج اتکس ےہ ؟اس ایبن ںیم ہک ایک وعروتں یک میلعت ےک ےیل وکیئ اخص : ابب

 121 :دحثی ربمن

ْصبََهاِِنِ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
َ
بَا َصاِلٍح َذْكَوانَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  اْبُن اْْل

َ
ِِب َسِعيٍد  َعنْ       َُيَِدُث،  أ

َ
أ

فَوََعَدُهَن يَْوًما       فَاْجَعْل ّنَلَا يَْوًما ِمْن َّنْفِسَك،       َغلَبَنَا َعلَيَْك الرَِجاُل،      :قَالَِت النَِساُء لِلَنيِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       ،  اْْلُْدِرِي 
َمَرُهَن، 

َ
َ       لَِقيَُهَن ِفيِه فََوَعَظُهَن َوأ َها إََِل ََكَن لََها ِحَجابًا ِمَن "ُهنَ فَََكَن ِفيَما قَاَل ل ة  ُتَقِدُم ثاََلثًَة ِمْن َوَِلِ

َ
َما ِمنُْكَن اْمَرأ

،      :َفَقالَْت       اّنَلاِر،  ة  َواثْنَتنَْيِ
َ
 ".َواثْنَتنَْيِ      :َفَقاَل       اْمَرأ

ےن اوباصحل ذوکان ےس انس، وہ اوب دیعس دخری ر ی اہلل ہنع ےس رواتی رکےت ںیہ  مہ ےس آدم ےن ایبن ایک، ان ےس ہبعش ےن، ان ےس انب االاہبصین ےن، اوہنں

رمد مہ ےس آےگ ڑبھ ےئگ ںیہ، اس ےیل آپ اینپ رطف  (ےس افدئہ ااھٹےن ںیم یلص اہلل ہیلع وملس آپ) ےس اہک ہک یلص اہلل ہیلع وملس وعروتں ےن روسل اہلل ہک

ان ےس اکی دن اک ودعہ رفام ایل۔ اس دن وعروتں ےس آپ ےن الماقت یک  وملس ےنیلص اہلل ہیلع  رفام دںی۔ وت آپوکیئ دن اخص  (یھب) ےیل (وظع ےک) ےس امہرے

ےن ان ےس رفامای اھت اس ںیم ہی ابت یھب یھت ہک وج وکیئ وعرت مت ںیم  اہلل ہیلع وملس آپ یلصااکحم انسےئ وج ھچک  (انمبس) اور اںیہن وظع رفامای اور

یلص اہلل ہیلع  آپ (ےچب جیھب دے) آےگ جیھب دے یگ وت وہ اس ےک ےیل دوزخ ےس انپہ نب اجںیئ ےگ۔ اس رپ اکی وعرت ےن اہک، ارگ دو (ےکڑل) نیت (اےنپ) ےس

 ۔(اک یھب ہی مکح ےہ) اور دو! ےن رفامای اہں وملس
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 122 :دحثی ربمن

ْصبََهاِِنِ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُغنَْدر   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن بََّشارٍ  َحَدَثنَا
َ
،  َذْكَوانَ  َعنْ       ،  َعبِْد الرَِْحَِن بِْن اْْل

ِِب َسِعيٍد اْْلُْدِرّي َعنْ       
َ
ْصبََهاِِنِ َعبِْد الرَ  َوَعنْ       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بَِهَذا،       ،  أ

َ
بَا  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  ِْحَِن بِْن اْْل

َ
أ

ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  َحاِزمٍ 
َ
 .ثاََلثًَة لَْم َيبْلُُغوا احْلِنَْث      :قَاَل       ،  أ

ایبن ایک، وہ ذوکان ےس، وہ اوبدیعس ےس اور اوب دیعس دخری ھجم ےس دمحم نب اشبر ےن ایبن ایک، ان ےس دنغر ےن، ان ےس ہبعش ےن دبعارلنٰمح نب االاہبصین ےک واےطس ےس 

دبعارلنٰمح االاہبصین ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوباحزم ےس انس، وہ (دورسی دنس ںیم) ر ی اہلل ہنع، روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس یہی دحثی رواتی رکےت ںیہ۔ اور

 وج ایھب ولبتغ وک ہن ےچنہپ وہں۔ (ےچب) نیتاوہنں ےن رفامای ہک اےسی  اوبرہریہ ےس  لق رکےت ںیہ ہک

 

 

 

 :بَاُب َمْن َسِمَع َشيْئًا فََراَجَع َحََّت َيْعِرفَهُ  -36
 ھجمس ےل ، ہی اجزئ ےہ( ایھچ رطح ) اس ابرے ںیم ہک اکی صخش وکیئ ابت ےنس اور ہن ےھجمس وت دوابرہ درایتف رک ےل اتہک وہ اےس : ابب

 123 :دحثی ربمن

ِِب َمْرَيمَ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  َسِعيُد ْبُن أ ْخرَبَ

َ
ِِب ُملَيَْكةَ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  نَافُِع ْبُن ُعَمرَ  أ

َ
نَ "      ،  اْبُن أ

َ
َزْوَج اّنَليِِبِ َصىَل  ََعئَِّشةَ  أ

َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       إََِل َراَجَعْت ِفيِه َحََّت َتْعِرفَُه، اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكنَْت ََل تَْسَمُع َشيْئًا ََل َتْعِرفُُه 
َ
َمْن      :قَاَل       َوأ

َولَيَْس َيُقوُل اهللَُ َتَعاََل      :قَالَْت ََعئَِّشةُ       ُحوِسَب ُعِذَب، 
َ
، 1سورة اَلنّشقاق آية  فََسوَْف َُيَاَسُب ِحَسابًا يَِسرًيا     :َفُقلُْت أ

 ".َولَِكْن َمْن نُوقَِش احْلَِساَب َيْهِلْك       إَِّنَما َذلِِك الَْعْرُض،      :َفَقاَل       قَالَْت،       
ي کہ ےن التبای ہک

مل
یک ویبی اع ہش ر ی اہلل اہنع بج وکیئ  وملسیلص اہلل ہیلع  روسل اہلل مہ ےس دیعس نب ایب رممی ےن ایبن ایک، اںیہن انعف نب رمع ےن ربخ دی، اںیہن انب ایب 

ےن رفامای ہک سج ےس اسحب ایل ایگ  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی (اکی رمہبت) ایسی ابںیت ںیتنس سج وک ھجمس ہن اپںیت وت دوابرہ اس وک ولعمم رکںیت اتہک ھجمس ںیل۔ انچہچن

ںیم ےن اہک ہک ایک اہلل ےن ہی ںیہن رفامای ہک رقنعبی اس ےس آاسن اسحب ایل اجےئ اگ؟ روسل  (ہی نس رک) اےس ذعاب ایک اجےئ اگ۔ اع ہش ر ی اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک

 وہ اغرت وہ ایگ۔ (وھجمس) یشیپ اک ذرک ےہ۔ نکیل سج ےک اسحب ںیم اجچن ڑپاتل یک یئگ (اہلل ےک درابر ںیم) ےن رفامای ہک ہی رصف یلص اہلل ہیلع وملس اہلل
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 :َِلُبَلِِغ الِْعلَْم الَّشاِهُد الَْغائَِب بَاُب  -37
 اس ابرے ںیم ہک وج ولگ وموجد ںیہ وہ اغبئ صخش وک ملع اچنہپںیئ: ابب

 .قَاََلُ اْبُن َعَباٍس َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 

 ۔(اور اخبری اتکب اجحل ںیم ہی قیلعت ابانسد وموجد ےہ) ایک ےہےس  لق  یلص اہلل ہیلع وملس ہی وقل انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن روسل اہلل

 

 

 

 124 :دحثی ربمن

يٍْح  َعنْ       ،  َسِعيد   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  اللَيُْث  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ِِب ُْشَ
َ
نَُه قَاَل ِلَعْمِرو       ،  أ

َ
بِْن َسِعيٍد أ

َحِدثَْك قَْوًَل قَاَم بِِه اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم الَْغَد ِمْن يَوْ      :وَُهَو َيبَْعُث ابْلُُعوَث إََِل َمَكةَ 
ُ
ِمرُي أ

َ
ُيَها اْْل

َ
ِم الَْفتِْح، ائَْذْن ِِل أ

ُذنَاَي،       
ُ
تُْه َعيْنَاَي ِحنَي تََكلََم بِِه،       َووَََعُه قَليِِْب،       َسِمَعتُْه أ برَْصَ

َ
ْثََن َعلَيِْه،       َوأ

َ
َد اهللََ َوأ إَِن َمَكَة َحَرَمَها اهللَُ َولَْم "     :ُثَم قَاَل       َِحِ

ْن يَْسفِ       َُيَِرْمَها اّنَلاُس، 
َ
ُل َِلْمرٍِئ يُْؤِمُن بِاهللَِ َواَْلَْوِم اآْلِخِر أ َحد  تَرََخَص       َوََل َيْعِّضَد بَِها َشَجَرًة،       َك بَِها َدًما، فاََل ََيِ

َ
فَإِْن أ

َذْن لَُكْم،      :ِلِقتَاِل رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِفيَها َفُقولُوا
ْ
ِذَن لِرَُسوَِلِ َولَْم يَأ

َ
ِذَن ِِل       إَِن اهللََ قَْد أ

َ
ِفيَها َساَعًة َوإَِّنَما أ

ْمِس َوَْلُبَلِْغ الَّشاِهُد الَْغائَِب       ِمْن َّنَهاٍر، 
َ
يٍْح       ، "ُثَم ََعَدْت ُحْرَمتَُها اَْلَْوَم َكُحْرَمِتَها بِاْْل ِِب ُْشَ

َ
و ؟ قَاَل      :فَِقيَل ِْل      :َما قَاَل َعْمر 

يٍْح،  بَا ُْشَ
َ
ْعلَُم ِمنَْك يَا أ

َ
نَا أ

َ
 .ِعيُذ ََعِصيًا َوََل فَاًرا بَِدٍم َوََل فَاًرا خِبَْرَبةٍ ََل يُ       أ

وایل ) اوہنں ےن رمعو نب دیعس مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، ان ےس ثیل ےن، ان ےس دیعس نب ایب دیعس ےن، وہ اوبرشحی ےس رواتی رکےت ںیہ ہک

ےھجم آپ ااجزت دںی وت ںیم وہ دحثی آپ ےس ایبن رک دوں، وج ! جیھب رےہ ےھت اہک ہک اے اریموفںیج  (انب زریب ےس ڑلےن ےک ےیل) ےس بج وہ ہکم ںیم (دمہنی

وک ریمے دوونں اکونں ےن انس اور ریمے دل ےن اےس اید راھک ےہ اور بج  (دحثی)ےن حتف ہکم ےک دورسے دن اراشد رفامیئ یھت، اس یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل

اہلل یک دمح و انث  (ےلہپ) ےن یلص اہلل ہیلع وملس وک دھکی ریہ ںیھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ہی دحثی رفام رےہ ےھت وت ریمی آںیھکن آپ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل

رپ اامین راتھک وہ اجزئ ںیہن ےہ ہک ہک یسک صخش ےک ےیل وج اہلل رپ اور ویم آرخت  (نس ول) ایبن یک، رھپ رفامای ہک ہکم وک اہلل ےن رحام ایک ےہ، آدویمں ےن رحام ںیہن ایک۔ وت

یلص اہلل  یک وہج ےس اس اک وجاز اکنےل وت اس ےس ہہک دو اہلل ےن اےنپ روسل (ےک ڑلےن) ہکم ںیم وخن رزیی رکے، ای اس اک وکیئ ڑیپ اکےٹ، رھپ ارگ وکیئ اہلل ےک روسل

  ںوحں ےک ےیل ااجزت ت ی یھت۔ آج اس یک رحتم ولٹ آیئ، ک یس ت  یھت۔ اور ےک ےیل ااجزت دی یھت، اہمترے ےیل ںیہن دی اور ےھجم یھب دن ےک ھچک ہیلع وملس
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رمعو ےن ایک وجاب دای؟ اہک ویں ہک  (آپ یک ہی ابت نس رک) اوبرشحی ےس وپاھچ ایگ ہک (ہی دحثی ےننس ےک دعب راوی دحثی) اچنہپ دے۔ (ہی ابت) احرض اغبئ وک

 یسک اطخاکر وک ای وخن رک ےک اور ہنتف الیھپ رک اھبگ آےن واےل وک انپہ ںیہن داتی۔ (ہکم) وہں۔ رگم رحم دحثی وک ںیم مت ےس زایدہ اجاتن !(اوبرشحی) اے

 

 

 

 125 :دحثی ربمن

يُوَب  َعنْ       ،  َِحَاد   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َعبِْد الْوََهاِب  َحَدَثنَا
َ
ِِب بَْكَرةَ  َعنْ       ،  ُُمََمدٍ  َعنْ       ،  أ

َ
ِِب بَْكَرةَ  َعنْ       ،  ابِْن أ

َ
، أ

ْمَوالَُكْم، "     :قَاَل       ُذِكَر اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       
َ
ْحِسبُُه قَاَل       فَإَِن ِدَماَءُكْم َوأ

َ
ْعَراَضُكْم َعلَيُْكْم      :قَاَل ُُمََمد  َوأ

َ
َوأ

، ََل َِلُبَلِغ الَّشاِهُد ِمنُْكُم الَْغائَِب       َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم َهَذا ِِف َشْهِرُكْم َهَذا،        َحَرام 
َ
َصَدَق رَُسوُل اهللَِ      :َوََكَن ُُمََمد  َيُقوُل       ، "أ

ََل َهْل بَلَْغُت َمَرَتنْيِ       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
 .ََكَن َذلَِك أ

اوبرکبہ  (اکی رمہبت) ںیہ ہکمہ ےس دبعاہلل نب دبعاولاہب ےن ایبن ایک، ان ےس امحد ےن اویب ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ دمحم ےس اور وہ انب ایب رکبہ ےس رواتی رکےت 

اہمترے وخن اور اہمترے امل، دمحم ےتہک ںیہ ہک ریمے ایخل ںیم رفامای،  (ویں) ےن یلص اہلل ہیلع وملس اک ذرک ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ر ی اہلل ہنع ےن روسل اہلل

اور اہمتری آربوںیئ مت رپ رحام ںیہ۔ سج رطح اہمترے آج ےک دن یک رحتم اہمترے اس  (ینعی) اک ظفل یھب رفامای۔ «وأعراضكم» ےن یلص اہلل ہیلع وملس آپ

دوابرہ رفامای ہک ایک ںیم  (رھپ) ےن چس رفامای۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےتہک ےھت ہک روسل اہلل (وی دحثیرا) ہی ربخ احرض اغبئ وک اچنہپ دے۔ اور دمحم! ےنیہم ںیم۔ نس ول

 ںیہمت ںیہن اچنہپ دای۔(اہلل اک ہی مکح) ےن

 

 

 

 :بَاُب إِثِْم َمْن َكَذَب لََعَ اّنليَِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ  -38
 رپ وھجٹ ابدنےنھ واےل اک انگہ سک درےج اک ےہروسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس : ابب

 121 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ ْبُن اجْلَْعدِ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِن      :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  أ ْخرَبَ

َ
،  َعِلًياَسِمْعتُ      :َيُقوُل       ،  ِربيِِْعَ ْبَن ِحَراٍش  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َمنُْصور   أ

، "     :قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :َيُقوُل         ".فَإِنَُه َمْن َكَذَب َعيََلَ فَلْيَِلْج اّنَلارَ       ََل تَْكِذبُوا َعيََلَ
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ںیم ےن یلع ر ی اہلل ہنع وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک  اش ےس انس ہکمہ ےس یلع نب دعج ےن ایبن ایک، اںیہن ہبعش ےن ربخ دی، اںیہن وصنمر ےن، اوہنں ےن ریعب نب رح

 ےن رفامای ہک ھجم رپ وھجٹ تم وبول۔ ویکہکن وج ھجم رپ وھجٹ ابدنےھ وہ دوزخ ںیم دالخ وہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل
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بُو الَْوَِلدِ  َحَدَثنَا
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ََعِمِر بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن الُّزَبرْيِ  َعنْ       ،  َجاِمِع بِْن َشَدادٍ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
     :قَاَل       ،  أ

ْسَمُعَك َُتَِدُث َعْن رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم كَ      : لِلُّزَبرْيِ  قُلُْت 
َ
، إِِِن ََل أ َما إِِِن لَْم      :قَاَل       َما َُيَِدُث فاَُلن  َوفاَُلن 

َ
أ

فَاِرقُْه َولَِكْن َسِمْعتُُه، 
ُ
 َمْقَعَدُه ِمَن اّنَلارِ "     :َيُقوُل       أ

ْ
 ".َمْن َكَذَب َعيََلَ فَلْيَتَبََوأ
دشاد ےن، وہ اعرم نب دبعاہلل نب زریب ےس اور وہ اےنپ ابپ دبعاہلل نب زریب ر ی اہلل امہنع مہ ےس اوباولدیل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ہبعش ےن، ان ےس اجعم نب 

یک ااحدثی ںیہن ںینس۔ اسیج  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن یھبک آپ ےس روسل اہلل ےس رواتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن اہک ںیم ےن اےنپ ابپ ینعی زریب ےس رعض ایک ہک

اکھٹان  ںیہ، اہک ںیم یھبک آپ ےس اگل گلھت ںیہن راہ نکیل ںیم ےن آپ وک ہی یھب رفامےت وہےئ انس ےہ ہک وج صخش ھجم رپ وھجٹ ابدنےھ اگ وہ اانپہک الفں، الفں ایبن رکےت 

 منہج ںیم انب ےل۔
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بُو َمْعَمرٍ  َحَدَثنَا
َ
نَس   قَاَل       ،  َعبِْد الَْعِّزيّزِ  َعنْ       ،  َعبُْد الَْوارِِث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
َحِدثَُكْم َحِديثًا َكِثرًيا،      : أ

ُ
ْن أ

َ
إِنَُه ََلَْمنَُعِِن أ

ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       
َ
 َمْقَعَدُه ِمَن اّنَلارِ "     :قَاَل       أ

ْ
 ".َمْن َتَعَمَد َعيََلَ َكِذبًا فَلْيَتَبََوأ

ےھجم تہب یس دحںیثی ایبن رکےن ےس ہی  ےس اوبرمعم ےن ایبن ایک، ان ےس دبعاولارث ےن دبعازعلزی ےک واےطس ےس  لق ایک ہک اسن ر ی اہلل ہنع رفامےت ےھت ہک مہ

 منہج ںیم انب ےل۔ےن رفامای ہک وج صخش ھجم رپ اجن وبا  رک وھجٹ ابدنےھ وت وہ اانپ اکھٹان  یلص اہلل ہیلع وملس ابت رویتک ےہ ہک یبن رکمی
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ِِب ُعبَيْدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َميِِّكُ ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا
َ
َسِمْعُت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،      :قَاَل       ،  َسلََمةَ  َعنْ       ،  يَِّزيُد ْبُن أ

 َمْقَعَدُه ِمَن اّنَلارِ َمْن "     :َيُقوُل       
ْ
قُْل فَلْيَتَبََوأ

َ
 ".َيُقْل َعيََلَ َما لَْم أ

 

 
کہ

ں ےن روسل اہللمہ ےس یکم انب اربامیہ ےن ایبن ایک، ان ےس زیدی نب ایب دیبع ےن ہملس نب االوکع ر ی اہلل ہنع ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ ےتہک ںیہ 
 
می

یلص اہلل ہیلع  

 ہک وج صخش ریمے انم ےس وہ ابت ایبن رکے وج ںیم ےن ںیہن یہک وت وہ اانپ اکھٹان منہج ںیم انب ےل۔ وک ہی رفامےت وہےئ انس وملس
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بُو َعَوانَةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس  َحَدَثنَا
َ
ِِب َحِصنيٍ  َعنْ       ،  أ

َ
ِِب َصاِلٍح  َعنْ       ،  أ

َ
ِِب  َعنْ       ،  أ

َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ،  ُهَريَْرةَ أ

فَإَِن الَّشيَّْطاَن ََل َيتََمَثُل ِِف ُصوَرِِت،       َوَمْن َرآِِن ِِف الَْمنَاِم َفَقْد َرآِِن،       َوََل تَْكتَنُوا بُِكنْيَِِت،       تََسَمْوا بِاْسِِم، "     :قَاَل       وََسلََم، 
 َمْقَعَدُه ِمَن اّنَلارِ       

ْ
 ".َوَمْن َكَذَب َعيََلَ ُمتََعِمًدا فَلْيَتَبََوأ

یلص اہلل  وہ روسل اہلل  ےسمہ ےس ومٰیس ےن ایبن ایک، ان ےس اوبوعاہن ےن ایب نیصح ےک واہطس ےس  لق ایک، وہ اوباصحل ےس رواتی رکےت ںیہ، وہ اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع

 اک ریمے انم ےک اورپ انم روھک۔ رگم ریمی تینک اایتخر ہن رکو اور سج صخش ےن ےھجم وخاب ںیم داھکی وت البہبش اس ےن ےھجم داھکی۔ ویکہکن (اوالداینپ ) ےس ہک ہیلع وملس

 اطیشن ریمی وصرت ںیم ںیہن آ اتکس اور وج صخش ھجم رپ اجن وبا  رک وھجٹ وبےل وہ دوزخ ںیم اانپ اکھٹہن التش رکے۔

 

 

 

 :تَابَِة الِْعلْمِ بَاُب كِ  -39
 ملع وک ملق دنب رکےن ےک وجاز ںیم( دینی : ) ابب

 111 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َساَلمٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب ُجَحيَْفةَ  َعنْ       ،  الَّشْعيِِبِ  َعنْ       ،  ُمَّطِرٍف  َعنْ       ،  ُسْفيَانَ  َعنْ       ،  َوِكيع   أ

َ
     :قَاَل        ، أ

ْو َما ِِف َهِذهِ الَصِحيَفِة،       إََِل ِكتَاُب اهللَِ،       ََل،      :َهْل ِعنَْدُكْم ِكتَاب  ؟ قَاَل "     : ِلَعيَِلِ قُلْتُ 
َ
ْعِّطيَُه رَُجل  ُمْسِلم  أ

ُ
ْو َفْهم  أ

َ
     :قَاَل       أ

ِسرِي،      :اَل َفَما ِِف َهِذهِ الَصِحيَفِة ؟ قَ       قُلُْت، 
َ
 ".َوََل ُيْقتَُل ُمْسِلم  بَِكافِرٍ       الَْعْقُل َوفَََكُك اْْل
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 ی فہ ےس، وہ ےتہک ںیہ مہ ےس دمحم نب السم ےن ایبن ایک، اںیہن وعیک ےن ایفسن ےس ربخ دی، اوہنں ےن رطمف ےس انس، اوہنں ےن یبعش رہمح اہلل ےس، اوہنں ےن اوب
ح
ح

اتکب ےہ؟ اوہنں ےن رفامای ہک ںیہن، رگم اہلل یک اتکب رقآن ےہ ای رھپ مہف ےہ وج وہ اکی  (اور یھب) ہنع ےس وپاھچ ہک ایک آپ ےک اپس وکیئںیم ےن یلع ر ی اہلل  ہک

راہیئ اک ایبن ےہ اور ہی مکح ہک املسمن وک اطع رکات ےہ۔ ای رھپ وج ھچک اس ےفیحص ںیم ےہ۔ ںیم ےن وپاھچ، اس ےفیحص ںیم ایک ےہ؟ اوہنں ےن رفامای، دتی اور دیقویں یک 

 املسمن، اکرف ےک ندےل لتق ہن ایک اجےئ۔
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بُو ُّنَعيٍْم الَْفّْضُل ْبُن ُدَكنْيٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  َشيْبَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
َن ُخَّزاَعَة "      ،  أ

َ
أ

ْخرِبَ بَِذلَِك اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       َقتَلُوا رَُجاًل ِمْن بَِِن ََلٍْث ََعَم َفتِْح َمَكَة بَِقِتيٍل ِمنُْهْم َقتَلُوُه، 
ُ
فََرِكَب َراِحلَتَُه       فَأ

ِو الِْفيَل، إَِن اهللََ حَ      :َفَقاَل       فََخَّطَب، 
َ
بُو َعبْد اهللَِ،       بََس َعْن َمَكَة الَْقتَْل أ

َ
بُو ُّنَعيْمٍ       َشَك أ

َ
َواْجَعلُوُه لََعَ الَّشِك      :َكَذا قَاَل أ

ِو الَْقتَْل، 
َ
ُل       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوالُْمْؤِمِننَي،  وََسلََّط َعلَيِْهْم رَُسوَل اهللَِ َصىَل       الِْفيَل،      :َوَغرْيُُه َيُقوُل       الِْفيَل أ ََل َوإَِّنَها لَْم ََتِ

َ
أ

َحٍد َبْعِدي، 
َ
َل ِْل َحٍد َقبيَِْل َولَْم ََتِ

َ
ََل َوإَِّنَها َحلَْت ِِل َساَعًة ِمْن َّنَهاٍر،       ِْل

َ
ََل َوإَِّنَها َساَعِِت َهِذهِ َحَرام  ََل َُيْتىََل َشْوكُ       أ

َ
َوََل       َها، أ

رْيِ اّنَلَظَريِْن،       َوََل تُلْتََقُّط َساقَِّطتَُها إََِل لُِمنِّْشٍد،       ُيْعَّضُد َشَجُرَها، 
ْهُل الَْقِتيِل،       َفَمْن قُِتَل َفُهَو خِبَ

َ
ْن ُيَقاَد أ

َ
ْن ُيْعَقَل َوإَِما أ

َ
إَِما أ

ْهِل اَْلََمِن،       
َ
ِِب فاَُلٍن،      :َفَقاَل       اْكتُْب ِِل يَا رَُسوَل اهللَِ،      :َفَقاَل       فََجاَء رَُجل  ِمْن أ

َ
إََِل اْْلِْذِخَر      :َفَقاَل رَُجل  ِمْن قَُريٍْش       اْكتُبُوا ِْل

بُو َعبْد "إََِل اْْلِْذِخَر إََِل اْْلِْذِخرَ      :َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ  َفَقاَل اّنَليِِبُ       فَإِنَا َْنَْعلُُه ِِف ُبيُوتِنَا َوُقبُوِرنَا،       يَا رَُسوَل اهللَِ، 
َ
قَاَل أ

ِِب َعبِْد اهللَِ       ُيَقاُل ُيَقاُد بِالَْقاِف،      :اهللَِ 
َ
ٍء َكتََب ََلُ،      :َفِقيَل ِْل ُي َِشْ

َ
 .َكتََب ََلُ َهِذهِ اْْلُّْطبَةَ      :قَاَل       أ

ہلیبق  اتی رکےت ںیہ ہکےس اوبمیعن الضفل نب دنیک ےن ایبن ایک، ان ےس ابیشن ےن ٰییحی ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ اوبہملس ےس، وہ اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس رو مہ

وک ہی ربخ دی  یلص اہلل ہیلع وملس ابت ےہ، روسل اہللےن ونب ثیل ےک یسک آدیم وک اےنپ یسک لوتقل ےک ندےل ںیم امر دای اھت، ہی حتف ہکم واےل اسل یک  (ےک یسک صخش) زخاہع

ےت ںیہ اس ظفل وک کش ےک اسھت وھجمس، ااسی یئگ، آپ ےن اینپ اوینٹن رپ وسار وہ رک ہبطخ ڑپاھ اور رفامای ہک اہلل ےن ہکم ےس لتق ای اہیھت وک روک ایل۔ اامم اخبری رہمح اہلل رفام

ہک اہلل ےن ان  (ےن رفامای یلص اہلل ہیلع وملس رھپ روسل اہلل) ےتہک ںیہ۔ «الفيل»  ےہ۔ ان ےک العوہ دورسے ولگاہک «الفيل»اور «القتل» یہ اوبمیعن وریغہ ےن

دن  یھبک وہ اگ اور ریمے ےیل یھب رصف (آدنئہ) یسک ےک ےیل الحل ںیہن وہا۔ ہن ھجم ےس ےلہپ اور ہن (ہکم) رپ اےنپ روسل اور املسمن وک اغبل رک دای اور ھجمس ول ہک وہ

 اور اس یک رگی ڑپی ےک وھتڑے ےس ہصح ےک ےیل الحل رک دای ایگ اھت۔ نس ول ہک وہ اس وتق رحام ےہ۔ ہن اس اک وکیئ اکاٹن وتڑا اجےئ، ہن اس ےک درتخ اکےٹ اجںیئ



 حیحص اخبری دلج1   کتاب علم کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  111 

اایتخر ےہ دو ابوتں اک، ای دتی ںیل ای ندہل۔  ( زعزیوں وکاس ےک) زیچںی یھب ویہ ااھٹےئ سج اک اشنمء ہی وہ ہک وہ اس زیچ اک اعترف رکا دے اگ۔ وت ارگ وکیئ صخش امرا اجےئ وت

ہی ) ےن رفامای ہک اوبالفں ےک ےیل یلص اہلل ہیلع وملس ریمے ےیل وھکلا دےئیجی۔ بت آپ (ہی اسملئ) آای اور ےنہک اگل (اوباشہ انیم) اےنت ںیم اکی ینمی آدیم

ای یٹم الم ) ویکہکن اےس مہ رھگوں یک وتھچں رپ ڈاےتل ںیہ۔ (ینعی اذرخ اکےنٹ یک ااجزت دے دےئیجی) رگم اذرخ !ھکل دو۔ وت اکی رقیشی صخش ےن اہک ہک ای روسل اہلل (اسملئ

 رگم اذرخ، رگم اذرخ۔ (اہں) ےن رفامای ہک یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل (ہی نس رک) اور اینپ ربقوں ںیم یھب ڈاےتل ںیہ (رک
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و َحَدَثنَا     :َقاَل       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ْبُن َعبِْد اهللَِ َعيَِلُ  َحَدَثنَا ِن      :قَاَل       ،  َعْمر  ْخرَبَ
َ
ِخيهِ  َعنْ       ،  وَْهُب ْبُن ُمنَبِهٍ  أ

َ
     :قَاَل       ،  أ

بَا ُهَريَْرةَ  َسِمْعُت 
َ
ْصَحاِب "     :َيُقوُل       ،  أ

َ
ْكَُثَ َحِديثًا َعنُْه ِمِِن،  َما ِمْن أ

َ
َحد  أ

َ
إََِل َما ََكَن ِمْن       اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

ْكتُُب       َعبِْد اهللَِ بِْن َعْمٍرو، 
َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  َهَمامٍ  َعنْ       ،  َمْعَمر   تَاَبَعهُ       ، "فَإِنَُه ََكَن يَْكتُُب َوََل أ

َ
 . أ

ںیم ےن   دی، وہ ےتہک ںیہ ہکمہ ےس یلع نب دبعاہلل ےن ایبن ایک، ان ےس ایفسن ےن، ان ےس رمعو ےن، وہ ےتہک ںیہ ہک ےھجم وبہ نب ہبنم ےن اےنپ اھبیئ ےک واےطس ےس ربخ

دبعاہلل نب رمعو ر ی اہلل امہنع ےک العوہ ھجم ےس زایدہ وکیئ دحثی ایبن رکےن واال ےک باحہب ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع وک ےتہک وہےئ انس ہک روسل اہلل

 ںیہ، وہ اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ںیہن اھت۔ رگم وہ ھکل ایل رکےت ےھت اور ںیم اتھکل ںیہن اھت۔ دورسی دنس ےس رمعم ےن وبہ نب ہبنم یک اتمتعب یک، وہ امہم ےس رواتی رکےت

 ےس۔

 

 

 

 114 :ربمندحثی 

ِن      :قَاَل       ،  اْبُن َوْهٍب  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن ُسلَيَْمانَ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ُعبَيِْد اهللَِ بِْن َعبِْد  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  يُونُُس  أ

ْكتُْب لَُكْم ِكتَابًا ََل      :قَاَل       لََما اْشتََد بِاّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وََجُعُه، "     :َقاَل       ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  اهللَِ 
َ
اْئتُوِن بِِكتَاٍب أ

فَاْختَلَُفوا َوَكُُثَ اللََغُّط،       ِعنَْدنَا ِكتَاُب اهللَِ َحْسبُنَا، إَِن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َغلَبَُه الْوََجُع وَ      :قَاَل ُعَمرُ       تَِّضلُوا َبْعَدُه، 
وِل اهللَِ ِإَن الَرِزَيَة لُُكَ الَرِزَيِة َما َحاَل َبنْيَ رَسُ      :َيُقوُل       فََخَرَج اْبُن َعَباٍس،       قُوُموا َعِِن َوََل يَنْبَِِغ ِعنِْدي اّتَلنَاُزُع،      :قَاَل       

 ".َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوَبنْيَ ِكتَابِهِ 
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ےس رواتی رکےت ںیہ  مہ ےس ٰییحی نب نامیلن ےن ایبن ایک، ان ےس انب وبہ ےن، اںیہن ویسن ےن انب اہشب ےس ربخ دی، وہ دیبعاہلل نب دبعاہلل ےس، وہ انب ابعس

ےن رفامای ہک ریمے اپس اسامن اتکتب الؤ اتہک اہمترے ےیل اکی رحتری ھکل  یلص اہلل ہیلع وملس دشت وہ یئگ وت آپےک رمض ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس بج یبن رکمی ہک

 رپ فیلکت اک ہبلغ ےہ اور امہرے اپس اہلل یک یلص اہلل ہیلع وملس اہک ہک اس وتق آپ (ولوگں ےس) دوں، اتہک دعب ںیم مت رمگاہ ہن وہ وکس، اس رپ رمع ر ی اہلل ہنع ےن

ےن رفامای  یلص اہلل ہیلع وملس اکیف ےہ۔ اس رپ ولوگں یک راےئ فلتخم وہ یئگ اور وشر و لغ زایدہ وہےن اگل۔ آپ (دہاتی ےک ےیل) اتکب رقآن وموجد ےہ وج ںیمہ

وہ زیچ ) تبیصم ڑبی تخس تبیصم ےہ ریمے اپس ےس اھٹ ڑھکے وہ، ریمے اپس ڑگھجان کیھٹ ںیہن، اس رپ انب ابعس ر ی اہلل امہنع ہی ےتہک وہےئ لکن آےئ ہک کشیب

 ےک اور آپ یک رحتری ےک درایمن احلئ وہ یئگ۔ یلص اہلل ہیلع وملس امہرے اور روسل اہلل (وج

 

 

 

 :بَاُب الِْعلِْم َوالِْعَظِة بِاللَيْلِ  -41
 اس ایبن ںیم ہک رات وک میلعت دانی اور وظع رکان اجزئ ےہ: ابب

 115 :دحثی ربمن

نَا      ،  َصَدقَةُ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِم َسلََمة َعنْ       ،  ِهنْدٍ  َعنْ       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  َمْعَمرٍ  َعنْ       ،  اْبُن ُعيَيْنَةَ  أ

ُ
َوََيََْي بِْن        ،  َوَعْمٍرو       ،  أ

ِم  َعنْ       ،  ِهنْدٍ  َعنْ       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ، َسِعيدٍ 
ُ
     :َفَقاَل       اْستَيَْقَظ اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َذاَت ََلْلٍَة،      :قَالَْت       ،  َسلََمةَ أ

،       ُسبَْحاَن اهللَِ، " نِّْزَل اللَيْلََة ِمَن الِْفَِتِ
ُ
يِْقُظوا َصَواحِ       َوَماَذا فُِتَح ِمَن اْْلََّزائِِن،       َماَذا أ

َ
فَُرَب ََكِسيٍَة ِِف اُِلّْنيَا       بَاِت احْلَُجِر، أ

 ".ََعِرَيٍة ِِف اآْلِخَرةِ 
دورسی دنس )  اہنع ےس،دصہق ےن مہ ےس ایبن ایک، اںیہن انب ہنییع ےن رمعم ےک واےطس ےس ربخ دی، وہ زرہی ےس رواتی رکےت ںیہ، زرہی دنہ ےس، وہ ام ہملس ر ی اہلل

ےن دیبار وہےت یہ  یلص اہلل ہیلع وملس اکی رات یبن رکمی دیعس زرہی ےس، وہ اکی وعرت ےس، وہ ام ہملس ر ی اہلل اہنع ےس رواتی رکیت ںیہ ہکرمعو اور ٰییحی نب  (ںیم

داین  (وج)  یس وعرںیتآج یک رات سک دقر ےنتف ااترے ےئگ ںیہ اور ےنتک یہ زخاےن یھب وھکےل ےئگ ںیہ۔ ان رجحہ واویلں وک اگجؤ۔ ویکہکن تہب! رفامای ہک احبسن اہلل

 ڑپکا ےننہپ وایل ںیہ وہ آرخت ںیم یگنن وہں یگ۔ (ابرکی) ںیم

 

 

 

 :بَاُب الَسَمِر بِالِْعلْمِ  -41
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 اس ابرے ںیم ہک وسےن ےس ےلہپ رات ےک وتق یملع ابںیت رکان اجزئ ےہ: ابب

 111 :دحثی ربمن

،  َسالِمٍ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َعبُْد الرَِْحَِن ْبُن َخاِِلِ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  اللَيُْث  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  َسِعيُد ْبُن ُعَفرْيٍ  َحَدَثنَا
ْيتَُكْم ََلْلَتَُكْم َهِذهِ، "     :َفَقاَل       لََم قَاَم، فَلََما سَ       َصىَل بِنَا اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم الِْعَّشاَء ِِف آِخِر َحيَاتِِه،      :قَاَل       

َ
َرأ

َ
فَإَِن       أ

َحد  
َ
رِْض أ

َ
َس ِمائَِة َسنٍَة ِمنَْها ََل َيبََْق ِمَمْن ُهَو لََعَ َظْهِر اْْل

ْ
 ".َرأ

 ر  ےن مہ ےس ایبن ایک، ان ےس ثیل ےن ایبن ایک، ان ےس دبعارلنٰمح نب اخ د نب اسم
عفي

رف ےن انب اہشب ےک واےطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اسمل اور اوبرکب نب دیعس نب 

ےن ںیمہ اشعء یک امنز ڑپاھیئ۔  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل (اکی دہعف) دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن رفامای ہک آرخ رمع ںیم نامیلن نب ایب ہمثح ےس رواتی ایک ہک

السم ریھپا وت ڑھکے وہ ےئگ اور رفامای ہک اہمتری آج یک رات وہ ےہ ہک اس رات ےس وس ربس ےک آرخ کت وکیئ صخش وج زنیم رپ ےہ وہ ےن  یلص اہلل ہیلع وملس بج آپ

 ابیق ںیہن رےہ اگ۔

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

بُِت ِِف "     :قَاَل       ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  َسِعيَد ْبَن ُجبرَْيٍ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  احْلََكمُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
َسلََم ِعنَْدَها ِِف ََلْلَِتَها، َوََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وَ       َبيِْت َخالَِِت َميُْمونََة بِنِْت احْلَارِِث َزْوِج اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 

ْرَبَع َرَكَعاٍت،       فََصىَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم الِْعَّشاَء،       
َ
َِلِ فََصىَل أ ْو      :ُثَم قَاَل       ُثَم قَاَم،       ُثَم نَاَم،       ُثَم َجاَء إََِل َمْْنِ

َ
نَاَم الُْغلَيُِم أ

،       فََصىَل ََخَْس َرَكَعاٍت،       َفُقْمُت َعْن يََسارِهِ فََجَعلَِِن َعْن يَِميِنِه،       ُثَم قَاَم،       ََكَِمًة تُّْشِبُهَها،  ُثَم نَاَم َحََّت       ُثَم َصىَل َرْكَعتنَْيِ
ْو َخِّطيَّطُه، 

َ
 ".ةِ ُثَم َخَرَج إََِل الَصاَل       َسِمْعُت َغِّطيَّطُه أ

س ر ی اہلل امہنع ےس  لق رکےت مہ ےس آدم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ وک ہبعش ےن ربخ دی، ان وک مکح ےن اہک ہک ںیم ےن دیعس نب ریبج ےس انس، وہ دبعاہلل نب ابع

ان  (اس دن) یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس زگاری اور یبن رکمی وملسیلص اہلل ہیلع  اکی رات ںیم ےن اینپ اخہل ومیمہن تنب ااحلرث ر ی اہلل اہنع زوہج یبن رکمی ںیہ ہک

یلص اہلل ہیلع  ڑپھ رک آپ (امنز لفن) ےن اشعء یک امنز دجسم ںیم ڑپیھ۔ رھپ رھگ رشتفی الےئ اور اچر رتعک یلص اہلل ہیلع وملس یک رات ںیم ان یہ ےک رھگ ےھت۔ آپ

آپ یک ابںیئ  (یھب ووض رک ےک) ڑھکے وہ ےئگ اور ںیم (امنز ڑپےنھ) ڑلاک وس راہ ےہ ای ایس اسیج ظفل رفامای۔ رھپ آپ (ایھب کت ہی)وس ےئگ، رھپ اےھٹ اور رفامای ہک وملس
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اہلل یلص  ےن اپچن رتعک ڑپںیھ۔ رھپ دو ڑپںیھ، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس رک ایل، بت آپ (ڑھکا) ےن ےھجم داںیئ اج بن یلص اہلل ہیلع وملس اج بن ڑھکا وہ ایگ۔ وت آپ

 رشتفی ےل آےئ۔ (ابرہ) ےک رخاےٹ یک آواز ینس، رھپ آپ ڑھکے وہ رک امنز ےک ےیل یلص اہلل ہیلع وملس وس ےئگ۔ اہیں کت ہک ںیم ےن آپ ہیلع وملس

 

 

 

 :بَاُب ِحْفِظ الِْعلْمِ  -42
 ملع وک وفحمظ رےنھک ےک ایبن ںیم: ابب

 111 :دحثی ربمن

ْعَرِج  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالِك   َحَدثَِِن      :َقاَل       ،  َعبِْد اهللَِ َعبُْد الَْعِّزيِّز ْبُن  َحَدَثنَا
َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
إَِن      :قَاَل       ،  أ

بُو ُهَريَْرَة، 
َ
ْكَُثَ أ

َ
نَّْزّنْلَا ِمَن       َحَدثُْت َحِديثًا، َولَْوََل آَيتَاِن ِِف ِكتَاِب اهللَِ َما       اّنَلاَس َيُقولُوَن أ

َ
يَن يَْكتُُموَن َما أ ُثَم َيتْلُو إَِن اَِلِ

ْسَواِق،       ، 112 - 151ابْلَيِنَاِت إََِل قَْوَِلِ الرَِحيُم سورة ابلقرة آية 
َ
إَِن إِْخَواَّننَا ِمَن الُْمَهاِجِريَن ََكَن يَّْشَغلُُهْم والَصْفُق بِاْْل

ْمَوالِِهْم، وَ       
َ
نَْصاِر ََكَن يَّْشَغلُُهُم الَْعَمُل ِِف أ

َ
بَا ُهَريَْرَة ََكَن يَلَّْزُم رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم "      إَِن إِْخَواَّننَا ِمَن اْْل

َ
َوِإَن أ

وَن،       بِِّشبَِع َبّْطِنِه،   ".َما ََل ََيَْفُظونَ َوََيَْفُظ       َوََيرَُّْضُ َما ََل ََيرَُّْضُ
ہلل ہنع ےس، وہ ےتہک ںیہ دبعازعلزی نب دبعاہلل ےن مہ ےس ایبن ایک، ان ےس ام ک ےن انب اہشب ےک واےطس ےس  لق ایک، اوہنں ےن ارعج ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی ا

ہک رقآن ںیم دو آںیتی ہن وہںیت وت ںیم وکیئ دحثی ایبن ہن رکات۔ رھپ ہی  (ںیم اتہک وہں) ولگ ےتہک ںیہ ہک اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع تہب دحںیثی ایبن رکےت ںیہ اور ہک

امہرے  (واہعق ہی ےہ ہک) کت۔ « رحيم» (آرخ آتی) ہک وج ولگ اہلل یک انزل یک وہیئ دولیلں اور آوتیں وک اپھچےت ںیہ (سج اک رتہمج ہی ےہ) آتی ڑپیھ،

ےک اسھت یج رھب  یلص اہلل ہیلع وملس ےھت اور ااصنر اھبیئ اینپ اجدیئادوں ںیم وغشمل رےتہ اور اوبرہریہ، روسل اہلل اہمرجنی اھبیئ وت ابزار یک رخدی و رفوتخ ںیم ےگل رےتہ

ںیم دورسے احرض ہن وہےت اور  (وسلجمں) احرض راتہ نج (ان وسلجمں ںیم) اور (اتہک آپ یک رافتق ںیم مکش رپی ےس یھب ےبیم ی رےہ) رک راتہ

 وج دورسے وفحمظ ںیہن رھک ےتکس ےھت۔ وفحمظ راتھک (ابںیت)وہ
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 111 :دحثی ربمن

بُو ُمْصَعٍب،  َحَدَثنَا
َ
ِِب بَْكٍر أ

َ
ِْحَُد ْبُن أ

َ
ِِب ِذئٍْب  َعنْ       ،  ُُمََمُد ْبُن إِبَْراِهيَم بِْن ِدينَارٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل        أ

َ
َسِعيٍد  َعنْ       ،  ابِْن أ

ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  الَْمْقرُبِِي 
َ
نَْساُه،       يَا رَُسوَل اهللَِ، "     :قُلُْت      :قَاَل       ،  أ

َ
ْسَمُع ِمنَْك َحِديثًا َكِثرًيا أ

َ
ابُْسّْط رَِداَءَك فَبََسّْطتُُه،      :قَاَل       إِِِن أ

ِِب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن الُْمنِْذرِ  َحَدَثنَا      ، "فََّضَمْمتُُه َفَما نَِسيُت َشيْئًا َبْعَدهُ       ، ُضَمهُ      :ُثَم قَاَل       َفَغَرَف بِيََديِْه،      :قَاَل       
َ
اْبُن أ

ْو قَاَل       بَِهَذا،  فَُديٍْك 
َ
 .َغَرَف بِيَِدهِ ِفيهِ      :أ

 ر ی ےس، وہ اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع مہ ےس اوببعصم ادمح نب ایب رکب ےن ایبن ایک، ان ےس 
میي
ل

دمحم نب اربامیہ نب دانیر ےن انب ایب ذبئ ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ دیعس ا

ےن  یلص اہلل ہیلع وملس ےس تہب ابںیت اتنس وہں، رگم وھبل اجات وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم آپ! ںیم ےن رعض ایک، ای روسل اہلل ےس رواتی رکےت ںیہ ہک

ٹیپل ول۔  (اچدر وک) رفامای ہک (ریمی اچدر ںیم ڈال دی) ےن اےنپ دوونں اہوھتں یک ولچ انبیئ اور یلص اہلل ہیلع وملس رفامای اینپ اچدر الیھپؤ، ںیم ےن اینپ اچدر الیھپیئ، آپ

نب اذنملر ےن ایبن ایک، ان ےس انب ایب دفکی ےن ایس رطح ایبن  ںیم وکیئ زیچ ںیہن وھبال۔ مہ ےس اربامیہ (اس ےک دعب) ٹیپل ایل، رھپ (اےنپ ندن رپ) ںیم ےن اچدر وک

 ںیم ڈال دی۔ (اچدر) رفامای ہک اےنپ اہھت ےس اکی ولچ اس (ویں) ایک ہک
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ِِخ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا
َ
ِِب ِذئٍْب  َعنْ       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  الَْمْقرُبِِي  َسِعيدٍ  َعنْ       ،  ابِْن أ

َ
َحِفْظُت ِمْن "     :قَاَل       ،  أ

َحُدُهَما َفبَثَثْتُُه،       رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وََِعَءيِْن، 
َ
َما أ

َ
َما اآْلَخُر فَلَْو بَثَثْتُُه قُِّطَع َهَذا ابْلُلُْعومُ       فَأ

َ
 ".َوأ

 ر ی ےس رواتی رکےت ںیہ، وہ اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس، وہ  (دبعادیمحل) ےس اامسلیع ےن ایبن ایک، ان ےس ان ےک اھبیئ مہ
میي
ل

ےن انب ایب ذبئ ےس  لق ایک۔ وہ دیعس ا

دای ےہ اور دورسا ربنت ارگ ںیم الیھپؤں وت ریما ہی دو ربنت اید رک ےیل ںیہ، اکی وک ںیم ےن الیھپ  (ملع ےک) ےس یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن روسل اہلل رفامےت ںیہ ہک

 ےس رماد وہ رنرخا ےہ سج ےس اھکان ارتات ےہ۔ «بلعوم» رنرخا اکٹ دای اجےئ۔ اامم اخبری رہمح اہلل ےن رفامای ہک

 

 

 

 :بَاُب اِْلنَْصاِت لِلُْعلََماءِ  -43
 اس ابرے ںیم ہک اعوملں یک ابت اخومیش ےس اننس رضوری ےہ: ابب
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 121 :ربمن دحثی

ِن      :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َحَجاج   َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب ُزرَْعةَ  َعنْ       ،  َعيَِلُ ْبُن ُمْدرِكٍ  أ

َ
ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ       ،  َجِريرٍ  َعنْ       ،  أ

َ
أ

ََل تَرِْجُعوا َبْعِدي ُكَفاًرا يرََّْضُِب َبْعُّضُكْم ِرقَاَب "     :َفَقاَل       اْستَنِْصِت اّنَلاَس،      :َحَجِة الْوََداِع قَاَل ََلُ ِِف       َعلَيِْه وََسلََم، 
 ".َبْعٍض 

ر ی اہلل ہنع ےس  لق رکےت ںیہ  مہ ےس اجحج ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ےھجم یلع نب دمرک ےن اوبزرہع ےس ربخ دی، وہ رجری

ریمے دعب رھپ اکرف تم نب ! رھپ رفامای، ولوگ (اتہک وہ وخب نس ںیل) ےن ان ےس ۃجح اولداع ںیم رفامای ہک ولوگں وک ابلکل اخومش رک دو یلص اہلل ہیلع وملس یبن ارکم ہک

 اجان ہک اکی دورسے یک رگدن امرےن وگل۔

 

 

ْعلَُم َفيلَُِكُ الِْعلَْم إََِل اهللَِ بَاُب َما يُْستََحُب  -44
َ
ُي اّنَلاِس أ

َ
 :لِلَْعالِِم إَِذا ُسئَِل أ

اس ایبن ںیم ہک بج یسک اعمل ےس ہی وپاھچ اجےئ ہک ولوگں ںیم وکن بس ےس زایدہ ملع راتھک ےہ ؟ وت  رتہ ہی ےہ ہک اہلل ےک وحاےل رک : ابب

 راتھک ےہ ای ہی ہک اہلل یہ اجاتن ےہ ہک وکن بس ےس ڑبا اعمل ےہدے ینعی ہی ہہک دے ہک اہلل بس ےس زایدہ ملع 

 122 :دحثی ربمن

و َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسْفيَانُ  قَاَل َحَدَثنَا      ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن ُُمََمدٍ  َحَدَثنَا ِن      :قَاَل       ،  َعْمر  ْخرَبَ
َ
َِلبِْن  قُلُْت      :قَاَل       ،  َسِعيُد ْبُن ُجبرَْيٍ  أ

اِئيَل،  َعَباٍس  َن ُموََس لَيَْس بُِموََس بَِِن ِإَْسَ
َ
َكَذَب َعُدُو اهللَِ،      :َفَقاَل       إَِّنَما ُهَو ُموََس آَخُر،       إَِن نَْوفًا ابْلَََكِِلَ يَّْزُعُم أ

َِبُ ْبُن َكْعٍب  َحَدَثنَا      
ُ
اِئيَل، "      َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، َعِن اّنَليِِبِ       ،  أ ُي اّنَلاِس       قَاَم ُموََس اّنَليِِبُ َخِّطيبًا ِِف بَِِن إَِْسَ

َ
فَُسئَِل أ

ْعلَُم ؟ َفَقاَل 
َ
ْعلَُم،      :أ

َ
نَا أ

َ
ْوىَح ا      َفَعتََب اهللَُ َعلَيِْه إِْذ لَْم يَُرَد الِْعلَْم إََِلِْه،       أ

َ
َن َعبًْدا ِمْن ِعبَاِدي بَِمْجَمِع ابْلَْحَريِْن فَأ

َ
هللَُ إََِلِْه أ

ْعلَُم ِمنَْك، 
َ
ْل ُحوتًا ِِف ِمْكتٍَل،      :َوَكيَْف بِِه ؟ فَِقيَل ََلُ       يَا رَِب،      :قَاَل       ُهَو أ بَِفتَاُه  َواّْنَّطلََق       َفإَِذا َفَقْدتَُه َفُهَو َثَم فَاّْنَّطلََق،       اِْحِ

فَاَُتََذ       فَانَْسَل احْلُوُت ِمَن الِْمْكتَِل،       َحََّت ََكنَا ِعنَْد الَصْخَرِة وََضَعا رُُءوَسُهَما َونَاَما،       يُوَشَع بِْن نُوٍن وََِحَاَل ُحوتًا ِِف ِمْكتٍَل، 
ًبا،  ْصبََح،       فَاّْنَّطلََقا بَِقَيَة ََلْلَِتِهَما َوَيْوَمُهَما،       َعَجبًا،  َوََكَن لُِموََس َوَفتَاهُ       َسِبلَُه ِِف ابْلَْحِر ََسَ

َ
آتِنَا      :قَاَل ُموََس ِلَفتَاهُ       فَلََما أ

ْد ُموََس َمًسا ِمَن اّنَلَصِب َحََّت َجاَوَز ا      َغَداَءنَا لََقْد لَِقينَا ِمْن َسَفِرنَا َهَذا نََصبًا،  ِمَر بِِه، َولَْم جَيِ
ُ
ي أ َفَقاَل ََلُ       لَْمََكَن اَِلِ

َويْنَا إََِل الَصْخَرِة فَإِِِن نَِسيُت احْلُوَت،      :َفتَاهُ 
َ
يَْت إِْذ أ

َ
َرأ

َ
فَلََما       فَاْرتََدا لََعَ آثَارِِهَما قََصًصا،       َذلَِك َما ُكَنا َّنبِِْغ،      :قَاَل ُموََس       أ
ْو قَاَل تََسًَّج بِثَْوبِِه فََسلََم ُموََس، اّْنتََهيَا 

َ
رِْضَك الَساَلُم،      :َفَقاَل اْْلرََِّضُ       إََِل الَصْخَرِة إَِذا رَُجل  ُمَسًًّج بِثَوٍْب أ

َ
ََّن بِأ

َ
     :َفَقاَل       َوأ



 حیحص اخبری دلج1   کتاب علم کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  117 

نَا لُموََس، 
َ
اِئيَل،      :َفَقاَل ُموََس       أ ْن ُتَعلَِمِِن ِمَما ُعلِْمَت رََشًدا ؟ قَاَل      :قَاَل       َّنَعْم،      :قَاَل       بَِِن إَِْسَ

َ
تَِبُعَك لََعَ أ

َ
إِنََك لَْن      :َهْل أ

ا يَا ُموََس،  نَْت،       تَْستَِّطيَع َميِِعَ َصرْبً
َ
نَْت لََعَ       إِِِن لََعَ ِعلٍْم ِمْن ِعلِْم اهللَِ َعلََمِنيِه ََل َتْعلَُمُه أ

َ
ْعلَُمُه، َوأ

َ
 ِعلٍْم َعلََمَكُه ََل أ

ْمًرا،      :قَاَل       
َ
ْعِِص لََك أ

َ
،       َستَِجُدِِن إِْن َشاَء اهللَُ َصابًِرا َوََل أ َفَمَرْت       فَاّْنَّطلََقا َيْمِّشيَاِن لََعَ َساِحِل ابْلَْحِر لَيَْس لَُهَما َسِفينَة 

نْ 
َ
فََجاَء ُعْصُفور  فََوَقَع لََعَ َحرِْف الَسِفينَِة َفنََقَر       َفُعرَِف اْْلرََِّضُ فََحَملُوُهَما بَِغرْيِ نَْوٍل،       ََيِْملُوُهَما،  بِِهَما َسِفينَة  فلَََكَُموُهْم أ

ْو َّنْقَرَتنْيِ ِِف ابْلَْحِر، 
َ
ُمَك ِمْن ِعلِْم اهللَِ إََِل َكنَْقَرِة َهَذا الُْعْصُفوِر ِِف َما َّنَقَص ِعلِِْم وَِعلْ       يَا ُموََس،      :َفَقاَل اْْلرََِّضُ       َّنْقَرًة أ

لَْواِح الَسِفينَِة َفَْنََعُه،       ابْلَْحِر، 
َ
قَْوم  َِحَلُونَا بَِغرْيِ نَْوٍل َعَمْدَت إََِل َسِفينَِتِهْم      :َفَقاَل ُموََس       َفَعَمَد اْْلرََِّضُ إََِل لَْوٍح ِمْن أ

ْهلََها، فََخَرْقتَهَ 
َ
ا،      :قَاَل       ا ّتِلُْغِرَق أ قُْل إِنََك لَْن تَْستَِّطيَع َميِِعَ َصرْبً

َ
لَْم أ

َ
وََّل ِمْن       ََل تَُؤاِخْذِِن بَِما نَِسيُت،      :قَاَل       أ

ُ
فَََكنَِت اْْل

َسُه بِيَِدهِ،       ، فَاّْنَّطلََقا فَإَِذا ُغاَلم  يَلَْعُب َمَع الِْغلَْمانِ       ُموََس نِْسيَانًا، 
ْ
ْعاَلُه َفاْقتَلََع َرأ

َ
ِسِه ِمْن أ

ْ
َخَذ اْْلرََِّضُ بَِرأ

َ
     :َفَقاَل ُموََس       فَأ

َقتَلَْت َّنْفًسا َزِكَيًة بَِغرْيِ َّنْفٍس، 
َ
ا،      :قَاَل       أ قُْل لََك إِنََك لَْن تَْستَِّطيَع َميِِعَ َصرْبً

َ
لَْم أ

َ
ْوَكُد فَاّْنَّطلََقا      :يْنَةَ قَاَل اْبُن ُعيَ       أ

َ
وََهَذا أ

ْن يَُّضيُِفوُهَما فَوََجَدا ِفيَها ِجَداًرا يُِريُد 
َ
بَْوا أ

َ
ْهلََها فَأ

َ
ْهَل قَْرَيٍة اْستَّْطَعَما أ

َ
َتيَا أ

َ
قَاَمُه، َحََّت إَِذا أ

َ
ْن َينَْقَض فَأ

َ
     :قَاَل اْْلرََِّضُ       أ

قَاَمُه، 
َ
ْجًرا،      :ََلُ ُموََس  َفَقاَل       بِيَِدهِ فَأ

َ
قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       َهَذا فَِراُق بَيِِْن َوَبيِْنَك،      :قَاَل       لَْو ِشئَْت ََلَُتَْذَت َعلَيِْه أ

مْ      :وََسلَمَ 
َ
 ".رِِهَمايَرَْحُم اهللَُ ُموََس لَوَِدْدنَا لَْو َصرَبَ َحََّت ُيَقَص َعلَيْنَا ِمْن أ

ںیہ ہک ںیم ےن انب ابعس ر ی مہ ےس دبعاہلل نب دمحم ادنسملی ےن ایبن ایک، ان ےس ایفسن ےن، ان ےس رمعو ےن، اںیہن دیعس نب ریبج ر ی اہلل ہنع ےن ربخ دی، وہ ےتہک 

ومٰیس ینب ارسالیئ واےل ںیہن ےھت ہکلب دورسے ومٰیس  (ےئگ ےھت وہوج رضخ ہیلع االسلم ےک اپس ) ونف اکبیل اک ہی ایخل ےہ ہک ومٰیس ہیلع االسلم اہلل امہنع ےس اہک ہک

ےس  لق  یلص اہلل ہیلع وملس انب ابعس ر ی اہلل امہنع وبےل ہک اہلل ےک دنمش ےن وھجٹ اہک ےہ۔ مہ ےس ایب انب بعک ر ی اہلل ہنع ےن روسل اہلل (ہی نس رک) ےھت،

ینب ارسالیئ ںیم ہبطخ دای، وت آپ ےس وپاھچ ایگ ہک ولوگں ںیم بس ےس زایدہ اصبح ملع وکن ےہ؟ اوہنں ےن  ومٰیس ہیلع االسلم ےن ڑھکے وہ رک (اکی روز) ایک ہک

یجیھب ہک ریمے دنبوں ںیم ےس رفامای ہک ںیم وہں۔ اس وہج ےس اہلل اک ہصغ ان رپ وہا ہک اوہنں ےن ملع وک اہلل ےک وحاےل ویکں ہن رک دای۔ بت اہلل ےن ان یک رطف ویح 

ریمی ان ےس الماقت ! وہ ھجت ےس زایدہ اعمل ےہ، ومٰیس ہیلع االسلم ےن اہک اے رپورداگر (اہجں افرس اور روم ےک دنمسر ےتلم ںیہ) ہ درایؤں ےک مگنس رپ ےہ۔اکی دنب

۔ بت ومٰیس ہیلع االسلم  ےل اور اسھت اےنپ اخدم ویع ےلم اگ (وںیہ) ےسیک وہ؟ مکح وہا ہک اکی یلھچم زلیبن ںیم رھک ول، رھپ اہجں مت اس یلھچم وک مگ رک دو ےگ وت وہ دنبہ ںیہمت

رھتپ ےک اپس ےچنہپ، دوونں اےنپ رس اس رپ رھک رک وس ےئگ اور یلھچم زلیبن ےس لکن رک درای ںیم اینپ  (اکی) نب ونن وک ےل ایل اور اوہنں ےن زلیبن ںیم یلھچم رھک یل، بج

ےتلچ رےہ، بج حبص  (انتج وتق ابیق اھت) ور ان ےک اسیھت ےک ےیل ےبدح بجعت یک یھت، رھپ دوونں ابیق رات اور دن ںیمراہ انبیت یلچ یئگ اور ہی ابت ومٰیس ہیلع االسلم ا

ہگج ےس فیلکت ااھٹیئ ےہ اور ومٰیس ہیلع االسلم ابلکل ںیہن ےکھت ےھت، رگم بج اس  (اکیف) وہیئ ومٰیس ہیلع االسلم ےن اخدم ےس اہک، امہرا انہتش الؤ، اس رفس ںیم مہ ےن

 یلھچم اک ذرک وھبل آےگ لکن ےئگ، اہجں کت اںیہن اجےن اک مکح الم اھت، بت ان ےک اخدم ےن اہک، ایک آپ ےن داھکی اھت ہک بج مہ رخصہ ےک اپس رہھٹے ےھت وت ںیم
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ومٰیس ہیلع االسلم وبےل ہک ہی یہ وہ ہگج  (ہی نس رک) (دیوقبل ضعب رخصہ ےک ےچین آب ایحت اھت، وہ اس یلھچم رپ ڑپا، اور وہ زدنہ وہ رک دقبرت ایہٰل درای ںیم لچ ) ایگ،

ومٰیس ہیلع االسلم ےن اںیہن السم  (وموجد ےہ) ےہ سج یک ںیمہ التش یھت، وت وہ ےلھچپ اپؤں واسپ وہ ےئگ، بج رھتپ کت ےچنہپ وت داھکی ہک اکی صخش ڑپکا اوڑےھ وہےئ

وہں، رضخ وبےل ہک ینب ارسالیئ ےک ومٰیس؟  (ہیلع االسلم) م اہکں؟ رھپ ومٰیس ہیلع االسلم ےن اہک ہک ںیم ومٰیسایک، رضخ ہیلع االسلم ےن اہک ہک اہمتری رس زنیم ںیم الس

رھپ اہک ایک ںیم آپ ےک اسھت لچ اتکس وہں، اتہک آپ ےھجم دہاتی یک وہ ابںیت التبںیئ وج اہلل ےن اخص آپ یہ وک الھکسیئ ںیہ۔ رضخ ہیلع ! اوہنں ےن وجاب دای ہک اہں

اس ) ےھجم اہلل ےن ااسی ملع دای ےہ ےسج مت ںیہن اجےتن اور مت وک وج ملع دای ےہ اےس ںیم ںیہن اجاتن۔! السلم وبےل ہک مت ریمے اسھت ربص ںیہن رک وکس ےگ۔ اےس ومٰیسا

۔ رھپ دوونں درای ےک انکرے انکرے دیپل  ےل، ان ےک اپس ومٰیس ےن اہک ہک اہلل ےن اچاہ وت آپ ےھجم اصرب اپؤ ےگ اور ںیم یسک ابت ںیم آپ یک انرفامین ںیہن رکوں اگ (رپ

اچہپن ایل اور ریغب رکاہی ےک وسار رک وکیئ یتشک ہن یھت ہک اکی یتشک ان ےک اسےنم ےس زگری، وت یتشک واولں ےس اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ اھٹب ول۔ رضخ ہیلع االسلم وک اوہنں ےن 

ریمے ! رضخ ہیلع االسلم وبےل ہک اے ومٰیس (اےس دھکی رک)ے رپ ھٹیب یئگ، رھپ دنمسر ںیم اس ےن اکی ای دو وچںیچن امرںیایل، اےنت ںیم اکی ڑچای آیئ اور یتشک ےک انکر

اکنل ڈاال، ےس رھپ رضخ ہیلع االسلم ےن یتشک ےک وتختں ںیم ےس اکی ہتخت  (ےک اپین) اور اہمترے ملع ےن اہلل ےک ملع ںیم ےس اانت یہ مک ایک وہ اگ انتج اس ڑچای ےن دنمسر

ااھکڑ ڈایل اتہک ہی ڈوب اجںیئ، رضخ ہیلع  (یک ڑکلی) وسار ایک اور آپ ےن ان یک یتشک (تفم ںیم) ومٰیس ہیلع االسلم ےن اہک ہک ان ولوگں ےن وت ںیمہ رکاہی ےیل ریغب

االسلم ےن وجاب دای ہک وھبل رپ ریمی رگتف ہن رکو۔ ومٰیس ہیلع  ومٰیس ہیلع (اس رپ) االسلم وبےل ہک ایک ںیم ےن ںیہن اہک اھت ہک مت ریمے اسھت ربص ںیہن رک وکس ےگ؟

اکی ڑلاک وچبں ےک اسھت لیھک راہ اھت، رضخ ہیلع االسلم ےن اورپ ےس اس اک رس ڑکپ رک اہھت ےس  (یتشک ےس ارت رک) االسلم ےن وھبل رک ہی الہپ ارتعاض ایک اھت۔ رھپ دوونں  ےل

رضخ ہیلع االسلم وبےل ہک ںیم ےن مت ےس ںیہن  (بضغ وہ ایگ) ل ڑپے ہک آپ ےن اکی ےبانگہ ےچب وک ریغب یسک اجین قح ےک امر ڈاالاےس اگل رک دای۔ ومٰیس ہیلع االسلم وب

اھت، اس ںیم  ک زادئ ویکہکن ےلہپ الکم ںیم ظفل  ک ںیہن اہک ) اہک اھت ہک مت ریمے اسھت ربص ںیہن رک وکس ےگ۔ انب ہنییع ےتہک ںیہ ہک اس الکم ںیم ےلہپ ےس زایدہ اتدیک ےہ

 رھپ دوونں ےتلچ رےہ۔ ٰیتح ہک اکی اگؤں واولں ےک اپس آےئ، ان ےس اھکان انیل اچاہ۔ اوہنں ےن اھکان الھکےن ےس ااکنر رک دای۔ اوہنں ےن (ایک، سج ےس اتدیک رہرہ ےہ

ےک ااشرے ےس اےس دیساھ رک دای۔ ومٰیس وبل اےھٹ ہک ارگ آپ اچےتہ وںیہ داھکی ہک اکی دویار ایس اگؤں ںیم رگےن ےک رقبی یھت۔ رضخ ہیلع االسلم ےن اےنپ اہھت 

یلص اہلل ہیلع  مہ اور مت ںیم دجایئ اک وتق آ ایگ ےہ۔ انجب وبحمب ربکای روسل اہلل (سب اب) اس اکم یک زمدوری ےل ےتکس ےھت۔ رضخ ےن اہک ہک (اگؤں واولں ےس) وت

اور امہرے اسےنم روینش ) ی انمت یھت ہک ومٰیس ھچک دری اور ربص رکےت وت زمدی وااعقت ان دوونں ےک ایبن ےئک اجےترفامےت ںیہ ہک اہلل ومٰیس رپ رمح رکے، امہر وملس

ان دمحم نب ویفس ےتہک ںیہ ہک مہ ےس یلع نب رشخم ےن ہی دحثی ایبن یک،  (ںیم آےت، رگم ومٰیس ہیلع االسلم یک تلجع ےن اس ملع  دین ےک ہلسلس وک دلج یہ عطقنم رکا دای

 ےس ایفسن نب ہنییع ےن وپری یک وپری ایبن یک۔

 

 

 

َل وَْهَو قَائِم  ََعلًِما َجالًِسا -45
َ
 :بَاُب َمْن َسأ
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 (اجزئ ےہ ) ڑھکے وہ رک یسک اعمل ےس وسال رکان وج اھٹیب وہا وہ : ابب

 123 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُعثَْمانُ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب َوائٍِل  َعنْ       ،  َمنُْصورٍ  َعنْ       ،  َجِرير   أ

َ
ِِب ُموََس  َعنْ       ،  أ

َ
َجاَء رَُجل  إََِل اّنَليِِبِ َصىَل      :قَاَل       ،  أ

َحَدنَ       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :َفَقاَل       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
َيًة، َما الِْقتَاُل ِِف َسِبيِل اهللَِ ؟ فَإَِن أ َسُه،       ا ُيَقاتُِل َغَّضبًا َوُيَقاتُِل َِحِ

ْ
فََرَفَع إََِلِْه َرأ

نَُه ََكَن قَائًِما،      :قَاَل       
َ
َسُه إََِل أ

ْ
 ". َعَّز وََجَل َمْن قَاتََل ّتِلَُكوَن ََكَِمُة اهللَِ ِِهَ الُْعلْيَا َفُهَو ِِف َسِبيِل اهللَِ "     :َفَقاَل       َوَما َرَفَع إََِلِْه َرأ

اکی  ےس رواتی رکےت ںیہ ہک مہ ےس امثعن ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس رجری ےن وصنمر ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ اوبوالئ ےس رواتی رکےت ںیہ، وہ اوبومٰیس ر ی اہلل ہنع

اہلل یک راہ ںیم ڑلایئ یک ایک وصرت ےہ؟ ویکہکن مہ ںیم ےس ! یک دختم ادقس ںیم احرض وہا اور اس ےن رعض ایک ہک ای روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس صخش روسل اہلل

ڑھکا وہا اھت، رھپ  ےن اس یک رطف رس ااھٹای، اور رس ایس ےیل ااھٹای ہک وپےنھچ واال اہلل ہیلع وملس آپ یلصوکیئ ہصغ یک وہج ےس اور وکیئ ریغت یک وہج ےس گنج رکات ےہ وت 

 ےہ۔ (ڑلات) ےن رفامای وج اہلل ےک ےملک وک رسدنلب رکےن ےک ےیل ڑلے، وہ اہلل یک راہ ںیم یلص اہلل ہیلع وملس آپ

 

 

 

َمارِ  -46  :بَاُب الُسَؤاِل َوالُْفتْيَا ِعنَْد َريَْمِ اجْلِ
 اجزئ ےہےک وتق یھب ہلئسم وپانھچ ( ینعی جح ںیم رھتپ ےنکنیھپ ) ریم امجر : ابب

 124 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َسلََمةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
َعبِْد اهللَِ بِْن  َعنْ       ،  ِعيََس بِْن َّطلَْحةَ  َعنْ       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  َعبُْد الَْعِّزيِّز ْبُن أ

يُْت "     :قَاَل       ،  َعْمٍرو
َ
ُل، َرأ

َ
ْن       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :َفَقاَل رَُجل        اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِعنَْد اجْلَْمَرِة وَُهَو يُْسأ

َ
ََنَْرُت َقبَْل أ

 ، ْريَِمَ
َ
َْنََر، َحلَ       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :قَاَل آَخرُ       اْرِم َوََل َحَرَج،      :قَاَل       أ

َ
ْن أ

َ
ٍء قُِدَم       اَْنَْر َوََل َحَرَج،      :قَاَل       ْقُت َقبَْل أ َفَما ُسئَِل َعْن َِشْ

ِخَر إََِل قَاَل 
ُ
 ".اْفَعْل َوََل َحَرجَ      :َوََل أ

ایک، اوہنں ےن ٰیسیع نب ہحلط ےس، اوہنں ےن دبعاہلل نب رمعو  مہ ےس اوبمیعن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس دبعازعلزی نب ایب ہملس ےن زرہی ےک واےطس ےس رواتی

! ےس وپاھچ اج راہ اھت وت اکی صخش ےن رعض ایک، ای روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک ریم امجر ےک وتق داھکی آپ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن روسل اہلل ےس، وہ ےتہک ںیہ ہک

ںیم ےن رقابین ےس ےلہپ رس ڈنما ! ریم رک ول ھچک رحج ںیہن وہا۔ دورسے ےن اہک، ای روسل اہلل (اب)ےن رفامای اہلل ہیلع وملسیلص  ںیم ےن ریم ےس لبق رقابین رک یل؟ آپ
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یلص  سج زیچ ےک ابرے ںیم وج آےگ ےھچیپ وہ یئگ یھت، آپ ےس وپاھچ ایگ، آپ (اس وتق) رقابین رک ول ھچک رحج ںیہن۔ (اب)ےن رفامای یلص اہلل ہیلع وملس ایل؟ آپ

 رک ول ھچک رحج ںیہن۔ (اب) ےن ہی یہ وجاب دای اہلل ہیلع وملس

 

 

وتِيتُْم ِمَن الِْعلِْم إََِل قَِليالً }: بَاُب قَْوِل اهللَِ َتَعاََل  -47
ُ
 :{َوَما أ

 اہلل اعتٰیل ےک اس رفامن یک رشتحی ںیم ہک ںیہمت وھتڑا ملع دای ایگ ےہ: ابب

 125 :دحثی ربمن

ْعَمُش ُسلَيَْمانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْواِحدِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ْبُن َحْفٍص قَيُْس  َحَدَثنَا
َ
،  َعلَْقَمةَ  َعنْ       ،  إِبَْراِهيمَ  َعنْ       ،  اْْل

ْمِِش َمَع اّنَليِِبِ َصىَل "     :قَاَل       ،  َعبِْد اهللَِ  َعنْ       
َ
نَا أ

َ
 لََعَ َعِسيٍب َمَعُه،  بَيْنَا أ

ُ
َفَمَر       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف َخرِِب الَْمِدينَِة وَُهَو َيتََوَكأ

لُوُه،      :َوقَاَل َبْعُّضُهمْ       َسلُوُه َعِن الُروِح،      :َفَقاَل َبْعُّضُهْم بِلَْعٍض       بِنََفٍر ِمْن اَْلَُهوِد، 
َ
ٍء تَْكَرُهونَُه، ََل يَِج       ََل تَْسأ ُء ِفيِه بَِِشْ

ّنَلَُه،      :َفَقاَل َبْعُّضُهمْ       
َ
بَا الَْقاِسِم،      :َفَقاَل       َفَقاَم رَُجل  ِمنُْهْم،       لَنَْسأ

َ
َفُقْمُت،       إِنَُه يُوىَح إََِلِْه،      :َفُقلُْت       َما الُروُح ؟ فََسَكَت،       يَا أ

وتِيتُْم ِمَن الِْعلِْم إَِل قَِليال سورة اْلَساء آية      :قَاَل       ا اْْنىََل َعنُْه، فَلَمَ       
ُ
ْمِر َرِِّب َوَما أ

َ
لُونََك َعِن الُروِح قُِل الُروُح ِمْن أ

َ
َويَْسأ

ْعَمُش       ، "15
َ
 .َهَكَذا ِِف قَِراَءتِنَا     :قَاَل اْْل

ےس دبعاولادح ےن، ان ےس اشمع نامیلن نب برہان ےن اربامیہ ےک واےطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن ہمقلع ےس  لق ایک، اوہنں مہ ےس سی نب صفح ےن ایبن ایک، ان 

یک  ےک اسھت دمہنی ےک ڈنھکرات ںیم لچ راہ اھت اور آپ وجھکر یلص اہلل ہیلع وملس ںیم روسل اہلل (اکی رمہبت) ےن دبعاہلل نب وعسمد ےس رواتی ایک، وہ ےتہک ںیہ ہک

زگر وہا، ان ںیم ےس اکی ےن دورسے ےس اہک ہک آپ ےس روح ےک ابرے ںیم ھچک وپوھچ، ان  (ادرھ ےس) ڑھچی رپ اہسرا دے رک لچ رےہ ےھت، وت ھچک وہیدویں اک

 مہ رضور وپ ںیھ ےگ، رھپ اکی صخش ےن ان ںیم ےس ضعب ےن اہک ہک (رگم) ںیم ےس یسک ےن اہک تم وپوھچ، ااسی ہن وہ ہک وہ وکیئ ایسی ابت ہہک دںی وج ںیہمت انوگار وہ

اہک ہک آپ رپ ویح آ ریہ ےہ۔ اس ےیل ںیم  (دل ںیم) ےن اخومیش اایتخر رفامیئ، ںیم ےن یلص اہلل ہیلع وملس روح ایک زیچ ےہ؟ آپ! ڑھکے وہ رک اہک، اے اوبااقلمس

 التوت رفامیئ (رقآن یک ہی آتی وج اس وتق انزل وہیئ یھت) ےن اہلل ہیلع وملسیلص  دور وہ یئگ وت آپ (وہ تیفیک) ےس یلص اہلل ہیلع وملس ڑھکا وہ ایگ۔ بج آپ

اس ےیل )  مت ےس ہی ولگ روح ےک ابرے ںیم وپھچ رےہ ںیہ۔ ہہک دو ہک روح ریمے رب ےک مکح ےس ےہ۔ اور ںیہمت ملع اک تہب وھتڑا ہصح دای ایگ ےہ۔ !(اے یبن) 

 ںیہن۔ (     «وما اوتيتم    » ) ےہ۔ «وما اوتوا» ںیہ ہک امہری رقآت ںیماشمع ےتہک  (مت روح یک تقیقح ںیہن ھجمس ےتکس
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َشَد ِمنْهُ  -48
َ
ْن َيْقرُصَ َفْهُم َبْعِض اّنَلاِس َعنُْه َفيََقُعوا ِِف أ

َ
 :بَاُب َمْن تََرَك َبْعَض اَلِْخِتيَاِر خَمَافََة أ

ینعی ) وھچڑ دے ہک ںیہک ولگ اینپ مک یمہف یک وہج ےس اس ےس زایدہ تخس اس ابرے ںیم ہک وکیئ صخش ضعب ابوتں وک اس وخف ےس : ابب

 ابوتں ںیم التبم ہن وہ اجںیئ( اناجزئ 

 121 :دحثی ربمن

اِئيَل  َعنْ       ،  ُعبَيُْد اهللَِ ْبُن ُموََس  َحَدَثنَا ِِب إِْسَحاَق  َعنْ       ،  إَِْسَ
َ
ْسوَدِ  َعنْ       ،  أ

َ
     : اْبُن الُّزَبرْيِ  قَاَل ِِل      :قَاَل       ،  اْْل

يَا ََعئَِّشُة، "     :قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَالَْت ِِل      :قُلُْت       َفَما َحَدَثتَْك ِِف الَْكْعبَِة،       تُِْسُ إََِلَْك َكِثرًيا، ََعئَِّشةُ  ََكنَْت 
،       بُِكْفٍر ّنَلََقّْضُت الَْكْعبََة،      :قَاَل اْبُن الُّزَبرْيِ       َعْهُدُهْم،  لَْوََل قَْوُمِك َحِديث         بَاب  يَْدُخُل اّنَلاُس َوَباب        فََجَعلُْت لََها بَاَبنْيِ

 .َفَفَعلَُه اْبُن الُّزَبرْيِ       ، "ََيْرُُجونَ 
، اوہنں ےن اوبااحسق ےس اوسد ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس دبعاہلل نب زریب ر ی اہلل مہ ےس دیبعاہلل نب ومٰیس ےن ارسالیئ ےک واےطس ےس  لق ایک

اہک ھجم ےس اوہنں ےن  (اہں) اع ہش ر ی اہلل اہنع مت ےس تہب ابںیت اپھچ رک یتہک ںیھت، وت ایک مت ےس ہبعک ےک ابرے ںیم یھب ھچک ایبن ایک، ںیم ےن اہک امہنع ےن ایبن ایک ہک

انب  (ہکلب رپاین وہ یئگ وہیت) رقبی ہن وہیت (دور اجتیلہ ےک اسھت) ارگ ریتی وقم! اراشد رفامای اھت ہک اے اع ہش (اکی رمہبت) ےن یلص اہلل ہیلع وملس ہک روسل اہلل

 دو دروازے انب داتی۔ اکی دروازے ےس ولگ دالخ وہےت اور وت ںیم ہبعک وک وتڑ داتی اور اس ےک ےیل (رقبی ہن وہیت) زریب ر ی اہلل ہنع ےن اہک ینعی زامہن رفک ےک اسھت

ے،

 

کلی

 

ن
 انب زریب ےن ہی اکم ایک۔ (دعب ںیم) دورسے دروازے ےس ابرہ 

 

 

 

ْن ََل َيْفَهُموا -49
َ
 :بَاُب َمْن َخَص بِالِْعلِْم قَْوًما ُدوَن قَْوٍم َكَراِهيََة أ

ہی نیع انمبس ) اتبان اور ھچک ولوگں وک ہن اتبان اس ایخل ےس ہک ان یک ھجمس ںیم ہن آںیئ یگ اس ابرے ںیم ہک ملع یک ابںیت ھچک ولوگں وک : ابب

 (ےہ 

ْن يَُكَذَب اهللَُ َورَُسوَُلُ       َحِدثُوا اّنَلاَس بَِما َيْعِرفُوَن، "     : َعيَِلٌ  َوقَاَل 
َ
ُبوَن أ َُتِ

َ
 ".أ

  ابںیت رکو ںیھنج وہ اچہپےتن وہں۔ ایک ںیہمت ہی دنسپ ےہ ہک ولگ اہلل اور اس ےک روسل وک الٹھج دںی؟ولوگں ےس وہ  یلع ر ی اہلل ہنع اک اراشد ےہ ہک
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ِِب الُّطَفيِْل  َعنْ       ،  َمْعُروِف بِْن َخَرُبوذٍ  َعنْ       ،  ُعبَيُْد اهللَِ ْبُن ُموََس  َحَدَثنَا
َ
 .بَِذلَِك  َعيَِلٍ  َعنْ       ،  أ

حدثوا اّنلاس بما »ن نون دحثی مہ ےس دیبعاہلل نب ومٰیس ےن رعموف ےک واےطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اوبالیفطل ےس  لق ایک، اوہنں ےن یلع ےس
 (رتہمج ذگر اکچ ےہ۔) اخل ایبن ایک، «يعرفون

 

 

 

 121 :دحثی ربمن

ِِب  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُمَعاُذ ْبُن ِهَّشامٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَحاُق ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا
َ
نَُس ْبَن َمالٍِك  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  أ

َ
، أ

ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       
َ
بَلَيَْك يَا رَُسوَل اهللَِ وََسْعَديَْك،      :قَاَل       يَا ُمَعاَذ ْبَن َجبٍَل،      :قَاَل       َوُمعاذ  رَِديُفُه لََعَ الرَْحِل،       أ
ْن ََل إََِلَ إََِل اهللَُ "     :قَاَل       بَلَيَْك يَا رَُسوَل اهللَِ وََسْعَديَْك ثاََلثًا،      :قَاَل       يَا ُمَعاُذ،      :قَاَل       

َ
َحٍد يَّْشَهُد أ

َ
َن ُُمََمًدا رَُسوُل اهللَِ َما ِمْن أ

َ
 َوأ

وا،      :قَاَل       إََِل َحَرَمُه اهللَُ لََعَ اّنَلاِر،       ِصْدقًا ِمْن قَلِْبِه،  ْخرِبُ بِِه اّنَلاَس فَيَْستَبِْْشُ
ُ
فاََل أ

َ
ْخرَبَ       ، "إًِذا َيَتلَِكُوا     :قَاَل       يَا رَُسوَل اهللَِ أ

َ
َوأ

ُثًما بَِها
َ
 .ُمَعاذ  ِعنَْد َمْوتِِه تَأ

ہ اسن نب ام ک ےس رواتی مہ ےس ااحسق نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اعمذ نب ماشم ےن ایبن ایک، اس ےن اہک ہک ریمے ابپ ےن داتدہ ےک واےطس ےس  لق ایک، و

ںیم ےن رعض ! ےن رفامای، اے اعمذ یلص اہلل ہیلع وملس ےھچیپ وساری رپ وسار ےھت، آپےک  یلص اہلل ہیلع وملس اعمذ نب لبج روسل اہلل (اکی رمہبت) رکےت ںیہ ہک

یلص اہلل ہیلع  آپ! ںیم ےن رعض ایک، احرض وہں اے اہلل ےک روسل! رفامای، اے اعمذ (دوابرہ) ےن یلص اہلل ہیلع وملس آپ! ایک، احرض وہں ای روسل اہلل

ےن رفامای ہک وج  یلص اہلل ہیلع وملس آپ (اس ےک دعب)  رعض ایک، احرض وہں، اے اہلل ےک روسل، نیت ابر ااسی وہا۔ںیم ےن! رفامای، اے اعمذ (ہس ابرہ) ےن وملس

 آگ رپ (دوزخ یک) اہلل ےک ےچس روسل ںیہ، اہلل اعتٰیل اس وک یلص اہلل ہیلع وملس صخش ےچس دل ےس اس ابت یک وگایہ دے ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن ےہ اور دمحم

وت  (ارگ مت ہی ربخ انسؤ ےگ) رفامای وملس ےنیلص اہلل ہیلع  ایک اس ابت ےس ولوگں وک ابربخ ہن رک دوں اتہک وہ وخش وہ اجںیئ؟ آپ! رحام رک داتی ےہ۔ ںیم ےن اہک ای روسل اہلل

 اس ایخل ےس ایبن رفام دی ہک ںیہک دحثی روسل اعمذ ر ی اہلل ہنع ےن ااقتنل ےک وتق ہی دحثی (اور لمع وھچڑ دںی ےگ) ولگ اس رپ رھبوہس رک ںیھٹیب ےگ

 اپھچےن ےک انگہ رپ ان ےس آرخت ںیم وماذخہ ہن وہ۔
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ِِب  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  ُمْعتَِمر   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
نًَسا َسِمْعُت      :قَاَل       ،  أ

َ
َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه      :قَاَل       ،  أ

َ
ُذِكَر ِِل أ

بَِْشُ اّنَلاَس،      :قَاَل       َمْن لَِِقَ اهللََ ََل يُْْشُِك بِِه َشيْئًا َدَخَل اجْلََنَة، "     :قَاَل لُِمَعاذِ       وََسلََم، 
ُ
ََل أ

َ
نْ      :قَاَل       أ

َ
َخاُف أ

َ
 ".َيَتلَِكُوا ََل إِِِن أ
ھجم ےس ایبن ایک ایگ ہک روسل  مہ ےس دسمد ےن ایبن ایک، ان ےس رمتعم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اےنپ ابپ ےس انس، اوہنں ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس انس، وہ ےتہک ںیہ ہک

ےک اسھت الماقت رکے ہک اس ےن اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی ہن ایک  ےن اکی روز اعمذ ر ی اہلل ہنع ےس رفامای ہک وج صخش اہلل ےس اس تیفیک یلص اہلل ہیلع وملس اہلل

ےن رفامای ںیہن، ےھجم وخف ےہ  یلص اہلل ہیلع وملس ایک ںیم اس ابت یک ولوگں وک اشبرت ہن انس دوں؟ آپ! تنج ںیم دالخ وہ اگ، اعمذ وبےل، ای روسل اہلل (ًانیقی) وہ، وہ

 ہک ولگ اس رپ رھبوہس رک ںیھٹیب ےگ۔

 

 

 

 :بَاُب احْلَيَاِء ِِف الِْعلْمِ  -51
 !اس ایبن ںیم ہک وصحل ملع ںیم رشامان انمبس ںیہن ےہ : ابب

 ، نَْصاِر لَْم َيْمنَْعُهَن احْلَيَ       َوقَاَل َُمَاِهد  ََل َيتََعلَُم الِْعلَْم ُمْستَْْحٍ َوََل ُمْستَْكرِب 
َ
ْن َوقَالَْت ََعئَِّشُة نِْعَم النَِساُء نَِساُء اْل

َ
اُء أ

  . َيتََفَقْهَن ِِف اِِليِن 

و نین اع ہش ر ی اہلل اہنع اک اراشد ےہ ہک ااصنر یک وع

 

و
م
ل

رںیت ایھچ وعرںیت ںیہ ہک رشم اںیہن اجمدہ ےتہک ںیہ ہک ربکتم اور رشامےن واال آدیم ملع احلص ںیہن رک اتکس۔ ام ا

 دنی ںیم ھجمس دیپا رکےن ےس ںیہن رویتک۔

 

 

 

 132 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َساَلمٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بُو ُمَعاِوَيةَ  أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشامُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ِم َسلََمةَ  َعنْ       ،  أ

ُ
ِم  َعنْ       ،  َزيْنََب اْبنَِة أ

ُ
أ

ُم      :قَالَْت       ،  َسلََمةَ 
ُ
إَِن اهللََ ََل يَْستَْحِِي ِمَن "      يَا رَُسوَل اهللَِ،      :َفَقالَْت       ُسلَيٍْم إََِل رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، َجاَءْت أ
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ِة ِمْن ُغْسٍل إَِذا اْحتَلََمْت ؟ َقاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ عَ       احْلَِق، 
َ
ِت الَْماَء،      :لَيِْه وََسلَمَ َفَهْل لََعَ الَْمْرأ

َ
ُم َسلََمَة َتْعِِن       إَِذا َرأ

ُ
َفَغَّطْت أ

ُة ؟ قَاَل       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :َوقَالَْت       وَْجَهَها، 
َ
َوََتْتَِلُم الَْمْرأ

َ
َها      َّنَعْم،      :أ  ".تَِرَبْت يَِمينُِك فَِبَم يُّْشِبُهَها َوَِلُ

ےک واےطس ےس  لق   نب السم ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اوباعموہی ےن ربخ دی، ان ےس ماشم ےن اےنپ ابپ ےک واےطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن زب ب تنب ام ہملسمہ ےس دمحم

و نین ام ہملس ر ی اہلل اہنع ےس رواتی رکیت ںیہ ہک (اینپ وا دہ) ایک، وہ

 

و
م
ل

یک دختم ادقس ںیم احرض  اہلل ہیلع وملسیلص  روسل اہلل (انیم اکی وعرت) ام میلس ام ا

ایک االتحم ےس وعرت رپ یھب لسغ رضوری ےہ؟  (اس ےیل ںیم وپیتھچ وہں ہک) اہلل اعتٰیل قح ابت ایبن رکےن ےس ںیہن رشامات! وہںیئ اور رعض ایک ہک ای روسل اہلل

رشم یک ) ام ہملس ر ی اہلل اہنع ےن (ہی نس رک) وت (وریغہ رپ ینم اک ارث ولعمم وہینعی ڑپکے ) بج وعرت اپین دھکی ےل۔(اہں) ےن رفامای ہک یلص اہلل ہیلع وملس آپ

ریتے اہھت اخک آولد وہں، رھپ ویکں اس اک ! ےن رفامای، اہں یلص اہلل ہیلع وملس ایک وعرت وک یھب االتحم وہات ےہ؟ آپ! اانپ رہچہ اپھچ ایل اور اہک، ای روسل اہلل (وہج ےس

 ۔(ینعی یہی اس ےک االتحم اک وبثت ےہ) ہب وہات ےہہچب اس یک وصرت ےک اشم

 

 

 

 131 :دحثی ربمن

َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ِدينَارٍ  َعنْ       ،  َمالِك   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا
َ
أ

َحِدثُوِن َما ِِهَ ؟ َفَوَقَع اّنَلاُس ِِف َشَجِر       إَِن ِمَن الَّشَجِر َشَجَرًة ََل يَْسُقُّط َوَرُقَها َوِِهَ َمثَُل الُْمْسِلِم، "     :قَاَل       َعلَيِْه وََسلََم، 
َّنَها اّنَلْخلَُة،       ابْلَاِديَِة، 

َ
نَا بَِها،       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :َفَقالُوا      فَاْستَْحيَيُْت،      :اهللَِ  قَاَل َعبْدُ       َوَوَقَع ِِف َّنْفِِس أ ْخرِبْ

َ
َفَقاَل رَُسوُل اهللَِ       أ

ِِب بَِما َوَقَع ِِف ّنَ      :قَاَل َعبُْد اهللَِ       ، "ِِهَ اّنَلْخلَةُ      :َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
َحُب إَِِلَ      :َفَقاَل       ْفِِس، فََحَدثُْت أ

َ
ْن تَُكوَن قُلْتََها أ

َ
َْل

ْن يَُكوَن ِِل َكَذا َوَكَذا
َ
 .ِمْن أ

ہلل یلص اہلل ہیلع وملس مہ ےس اامسلیع ےن ایبن ایک، ان ےس ام ک ےن دبعاہلل نب دانیر ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ دبعاہلل نب رمع ےس رواتی رکےت ںیہ ہک روسل ا

ںیہن ڑھجےت اور اس یک  لال املسمن ک یس ےہ۔ ےھجم التبؤ وہ  (یھبک) ےہ۔ سج ےک ےتپ (ااسی) دروتخں ںیم ےس اکی درتخ رفامای ہک (اکی رمہبت) ےن

ےتہک ںیہ ہک رھپ ےھجم رشم ےہ، دبعاہلل  (اک ڑیپ) ہک وہ وجھکر (ہک ںیم التب دوں) ںیم ڑپ ےئگ اور ریمے دل ںیم آای (یک وسچ) ےہ؟ وت ولگ یلگنج دروتخں (درتخ) ایک

ےن رفامای، وہ وجھکر ےہ۔ دبعاہلل  یلص اہلل ہیلع وملس اس ےک ابرہ ںیم التبےیئ، آپ (وخد) آپ یہ! بت ولوگں ےن رعض ایک ای روسل اہلل (اور ںیم پچ یہ راہ) آ یئگ

ہہک داتی وت ریمے ےیل اےسی اےسی یتمیق رسامہی  (اس وتق) یئ، وہ ےنہک ےگل ہک ارگ وتوک التب (رمع ر ی اہلل ہنع) ےتہک ںیہ ہک ریمے یج ںیم وج ابت یھت وہ ںیم ےن اےنپ وا د

 ےس زایدہ وبحمب وہات۔
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َمَر َغرْيَُه بِالُسَؤالِ  -51
َ
 :بَاُب َمِن اْستَْحيَا فَأ

آدیم ےک ذرےعی ےس  رشامےئ وہ یسک دورسے( یسک وقعمل وہج ےس ) اس ایبن ںیم ہک اسملئ رشہیع ولعمم رکےن ںیم وج صخش : ابب

 ہلئسم ولعمم رک ےل

 132 :دحثی ربمن

ْعَمِش  َعِن       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َداوُدَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
،  ُُمََمِد ابِْن احْلَنَِفَيةِ  َعنْ       ،  ُمنِْذٍر اّثْلَْوِرِي  َعنْ       ،  اْْل

َل اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ُكنُْت رَُجاًل َمَذاًء، "     :قَاَل        ، َعيَِلِ َعنْ       
َ
ْن يَْسأ

َ
َمْرُت الِْمْقَداَد أ

َ
ََلُ،       فَأ

َ
 ".ِفيِه الْوُُضوءُ      :َفَقاَل       فََسأ

ایبن ایک، اوہنں ےن ذنمر وثری ےس  لق ایک، اوہنں ےن دمحم انب اہیفنحل ےس  لق ایک، وہ یلع  مہ ےس دسمد ےن ایبن ایک، ان ےس دبعاہلل انب داؤد ےن اشمع ےک واےطس ےس

یلص اہلل ہیلع  دقماد وک مکح دای ہک وہ روسل اہلل (اےنپ اشرگد)ںیم ااسی صخش اھت ےسج رجاین ذمی یک اکشتی یھت، وت ںیم ےن ر ی اہلل ہنع ےس رواتی رکےت ںیہ ہک

ںیم لسغ ںیہن  (رمض) ےن رفامای ہک اس یلص اہلل ہیلع وملس ےس اس ابرے ںیم وپاھچ۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس وت اوہنں ےن آپےس درایتف رکںی۔  وملس

 ووض رفض ےہ۔ (اہں) ےہ

 

 

 

 :بَاُب ِذْكِر الِْعلِْم َوالُْفتْيَا ِِف الَْمْسِجدِ  -52
 دجسم ںیم یملع ذمارکہ رکان اور وتفی دانی اجزئ ےہ: ابب

 133 :ربمندحثی 

َعبِْد َعنْ       َمْوََّل َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمَر بِْن اْْلََّطاِب،  نَافِع   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  اللَيُْث ْبُن َسْعدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيدٍ  َحَدثَِِن 
َن رَُجاًل َقاَم ِِف       ،  اهللَِ بِْن ُعَمرَ 

َ
ْن نُِهَل ؟ َفَقاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :َفَقاَل       الَْمْسِجِد،  أ

َ
ُمُرنَا أ

ْ
ْيَن تَأ

َ
ِمْن أ

ْهُل الَْمِدينَِة ِمْن ِذي احْلُلَيَْفِة، "     :وََسلَمَ 
َ
ِم ِمْن اجْلُ       يُِهُل أ

ْ
ْهُل الَّشأ

َ
ْهُل َْنٍْد ِمْن قَْرنٍ       ْحَفِة، َوُيِهُل أ

َ
     :َوقَاَل اْبُن ُعَمرَ       ، "َوُيِهُل أ

َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل 
َ
ْهُل اَْلََمِن ِمْن يَلَْملََم،      :َوَيّْزُعُموَن أ

َ
ْفَقْه َهِذهِ      :َيُقوُل       َوََكَن اْبُن ُعَمَر،       َوُيِهُل أ

َ
لَْم أ

 .ِمْن رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
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 نب رمع ر ی اہلل امہنع ےس رواتی مہ ےس ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک، اہک مہ وک ثیل نب دعس ےن ربخ دی، ان ےس انعف ومٰیل دبعاہلل نب رمع نب ااطخلب ےن، اوہنں ےن دبعاہلل

یلص اہلل ہیلع  آپ ںیمہ سک ہگج ےس ارحام ابدنےنھ اک مکح دےتی ںیہ؟ وت روسل اہلل! اکی آدیم ےن دجسم ںیم ڑھکے وہ رک رعض ایک، ای روسل اہلل (اکی رمہبت) ایک ہک

حفہ ےس اور دجن واےل رقن اانملزل ےس۔ انب رمع ر ی اہلل  وملس
ح 

امہنع ےن رفامای، ہک ولوگں اک ایخل ےہ ےن رفامای، دمہنی واےل ذواہفیلحل ےس ارحام ابدنںیھ، اور الہ اشم 

یلص اہلل  روسل اہلل (آرخی ہلمج) رفامای ہک نمی واےل ململی ےس ارحام ابدنںیھ۔ اور انب رمع ر ی اہلل امہنع اہک رکےت ےھت ہک ےھجم ہی وملس ےنیلص اہلل ہیلع  ہک روسل اہلل

 ےس اید ںیہن۔ ہیلع وملس

 

 

 

َجاَب  -53
َ
ََلُ بَاُب َمْن أ

َ
ْكَُثَ ِمَما َسأ

َ
 :الَسائَِل بِأ

 (اتہک اےس یلیصفت ولعمامت وہ اجںیئ ) اسلئ وک اس ےک وسال ےس زایدہ وجاب دانی ، : ابب

 134 :دحثی ربمن

ِِب ِذئٍْب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
َ
،  الُّزْهِرِي  وََعِن       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  ابِْن ُعَمرَ  َعِن       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  اْبُن أ

ََلُ َما يَلْبَُس الُْمْحِرُم ؟ َفَقاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  ابِْن ُعَمرَ  َعِن       ،  َسالِمٍ  َعنْ       
َ
َن رَُجاًل َسأ

َ
ََل يَلْبَُس "     :أ

ِو الَّزْعَفَراُن، 
َ
نَُس َوََل ثَْوًبا َمَسُه الَْورُْس أ اِويَل َوََل الرُْبْ ِد اّنَلْعلنَْيِ فَلْيَلْبَْس       الَْقِميَص َوََل الِْعَماَمَة َوََل الَْسَ فَإِْن لَْم جَيِ

 ".اْْلَُفنْيِ َوَْلَْقَّطْعُهَما َحََّت يَُكونَا ََتَْت الَْكْعبنَْيِ 
وہ روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس مہ ےس آدم ےن ایبن ایک، اہک ان وک انب ایب ذبئ ےن انعف ےک واےطس ےس ربخ دی، وہ دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےس رواتی رکےت ںیہ، 

یلص اہلل ہیلع  اکی صخش ےن آپ وملس ےس رواتی رکےت ںیہ ہک زرہی اسمل ےس، اہک وہ انب رمع ر ی اہلل امہنع ےس، وہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع (دورسی دنس ںیم) ےس اور

ےن رفامای ہک ہن صیمق ےنہپ ہن اصہف ابدنےھ اور ہن اپاجہم اور ہن وکیئ رسوپش اوڑےھ اور  یلص اہلل ہیلع وملس ےس وپاھچ ہک ارحام ابدنےنھ واےل وک ایک اننہپ اچےیہ؟ آپ وملس

 اکٹ دے ہک ونخٹں ےس ےچین وہ اجںیئ۔ (اس رطح) ےنہپ اور ارگ وجےت ہن ںیلم وت ومزے نہپ ےل اور اںیہنہن وکیئ زرفعان اور ورس ےس راگن وہا ڑپکا 

 

 

 

 كتاب الوضوء
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 اتکب ووض ےک ایبن ںیم

 

 :بَاُب َما َجاَء ِِف الْوُُضوءِ  -1

 ووض ےک ابرے ںیم ایبن: ابب

رُْجلَُكْم إَِذا ُقْمتُْم إََِل          :َوقَْوِل اهللَِ َتَعاََل 
َ
يِْديَُكْم إََِل الَْمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوأ

َ
الَصاَلِة فَاْغِسلُوا وُُجوَهُكْم َوأ

     إََِل الَْكْعبنَْيِ 

 وینہکں کت دوھ ول۔ اور اےنپ اےنپ رہچوں وک اور اےنپ اہوھتں وک (ےلہپ ووض رکےت وہےئ) بج مت امنز ےک ےیل ڑھکے وہ اجؤ وت! اے اامین واول اہلل اعتٰیل ےن رفامای

 ۔ رسوں اک حسم رکو۔ اور اےنپ اپؤں ونخٹں کت دوھؤ

 

 

 

َن فَْرَض الْوُُضوِء َمَرًة َمَرًة، 
َ
بُو َعبِْد اهللَِ َوَبنَيَ اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

َ
يًّْضا َمَرَتنْيِ َوثاََلثًا،       قَاَل أ

َ
 أ
َ
َولَْم يَّزِْد لََعَ       َوتَوََضأ

ْن جُيَاِوُزوا فِْعَل اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       ثاََلٍث، 
َ
اَف ِفيِه َوأ ْهُل الِْعلِْم اِْلَْسَ

َ
 .َوَكِرَه أ

ا ء اک دوھان) ےن رفامای ہک ووض ںیم یلص اہلل ہیلع وملس اامم اخبری رہمح اہلل ےتہک ںیہ ہک یبن رکمی

 

ض
ع
یلص اہلل ہیلع  اکی اکی رمہبت رفض ےہ اور آپ (ا

ا ء) ےن وملس

 

ض
ع
اپین دح ےس زادئ اامعتسل ) ووض ایک ےہ اور نیت نیت ابر یھب۔ اہں نیت رمہبت ےس زایدہ ںیہن ایک اور املعء ےن ووض ںیم ارساف (دوھ رک یھب) دو دو ابر (ا

  لعف ےس آےگ ڑبھ اجںیئ۔ےک یلص اہلل ہیلع وملس وک رکموہ اہک ےہ ہک ولگ روسل اہلل (رکےن

 

 

 :بَاُب ََل ُتْقبَُل َصاَلة  بَِغرْيِ ُّطُهورٍ  -2
 اس ابرے ںیم ہک امنز ریغب اپیک ےک وبقل یہ ںیہن وہیت: ابب
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 135 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  إِْسَحاُق ْبُن إِبَْراِهيَم احْلَنَْظيَِلُ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَرَزاقِ  أ ْخرَبَ

َ
نَُه َسِمعَ       ،  َهَماِم بِْن ُمنَبِهٍ  َعنْ       ،  َمْعَمر   أ

َ
بَا  أ

َ
أ

 "     :قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :َيُقوُل       ،  ُهَريَْرةَ 
َ
ْحَدَث َحََّت َيتَوََضأ

َ
رَُجل  ِمْن  قَاَل "ََل ُتْقبَُل َصاَلُة َمْن أ

َموَْت  بَا ُهَريَْرَة ؟ قَاَل      :َحرَّْضَ
َ
اط       :َما احْلََدُث يَا أ ْو َُضَ

َ
 .فَُساء  أ

انس، ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس  مہ ےس ااحسق نب اربامیہ ایلظنحل ےن ایبن ایک۔ اںیہن دبعارلزاق ےن ربخ دی، اںیہن رمعم ےن امہم نب ہبنم ےک واےطس ےس التبای ہک اوہنں

ووض ہن رک ےل۔ رضح ومت  (دوابرہ) ےن رفامای ہک وج صخش دحث رکے اس یک امنز وبقل ںیہن وہیت بج کت ہک وہ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل وہ ہہک رےہ ےھت ہک

 آواز وایل ای ےبآواز وایل وہا۔ (اپاخہن ےک اقمم ےس ےنلکن وایل) رفامای ہک وملس ےنیلص اہلل ہیلع  ےک اکی صخش ےن وپاھچ ہک دحث وہان ایک ےہ؟ آپ

 

 

 :بَاُب فَّْضِل الْوُُضوِء، َوالُْغُر الُْمَحَجلُوَن ِمْن آثَاِر الْوُُضوءِ  -3
ووض ےک اشنانت ےس دیفس اشیپین اور دیفس اہھت ( ایقتم ےک دن ) وج ( اور ان ولوگں یک تلیضف ںیم ) ووض یک تلیضف ےک ایبن ںیم : ابب

 اپؤں واےل وہں ےگ

 131 :ربمندحثی 

ِِب ِهاَللٍ  َعنْ       ،  َخاِِلٍ  َعنْ       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ  َحَدَثنَا
َ
َرِقيُت      :قَاَل       ،  ُّنَعيٍْم الُْمْجِمرِ  َعنْ       ،  َسِعيِد بِْن أ

ِِب ُهَريَْرةَ  َمعَ 
َ
، لََعَ َظْهِر الَْمْسِجِد  أ

َ
َمِِت يُْدَعْوَن يَْوَم "     :َيُقوُل       إِِِن َسِمْعُت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،      :َفَقاَل       َفتَوََضأ

ُ
إَِن أ

ْن يُِّطيَل ُغَرتَ       الِْقيَاَمِة ُغًرا ُُمََجِلنَي ِمْن آثَاِر الْوُُضوِء، 
َ
 ".ُه فَلْيَْفَعْل َفَمِن اْستََّطاَع ِمنُْكْم أ

ر  ےس
 م
ح
م
ل

اکی ) ںیم ، وہ ےتہک ںیہ ہکمہ ےس ٰییحی نب ریکب ےن ایبن ایک، ان ےس ثیل ےن اخ د ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ دیعس نب ایب الہل ےس  لق رکےت ںیہ، وہ میعن ا

یلص اہلل ہیلع  ےس انس اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن روسل اہلل اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےک اسھت دجسم یک تھچ رپ ڑچاھ۔ وت آپ ےن ووض ایک اور اہک ہک (رمہبت

 ےگ۔ وت مت ںیم رفام رےہ ےھت ہک ریمی اتم ےک ولگ ووض ےک اشنانت یک وہج ےس ایقتم ےک دن دیفس اشیپین اور دیفس اہھت اپؤں واولں یک لکش ںیم البےئ اجںیئ وملس

 ۔(ینعی ووض ایھچ رطح رکے) ڑباھ ےل ےس وج وکیئ اینپ کمچ ڑباھان اچاتہ ےہ وت وہ
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 ِمَن الَّشِك َحََّت يَْستَيِْقنَ  -4
ُ
 :بَاُب ََل َيتَوََضأ

 اس ابرے ںیم ہک بج کت ووض وٹےنٹ اک وپرا نیقی ہن وہ ضحم کش یک وہج ےس این ووض ہن رکے: ابب

 131 :دحثی ربمن

َعَباِد بِْن  ح َوَعنْ .  َسِعيِد بِْن الُْمَسيِِب  َعنْ       ،  الُّزْهِرُي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعيَِلٌ ْبُن َعبِْد اهللِ  َحَدَثنَا
ي َُيَ       ،  َعِمهِ  َعنْ       ،  تَِميمٍ  نَُه َشََك إََِل رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم الرَُجُل اَِلِ

َ
َء ِِف الَصاَلِة، أ ُد الَِشْ نَُه جَيِ

َ
َيُل إََِلِْه أ

َد ِرَيًا"     :َفَقاَل        ْو جَيِ
َ
ْو ََل َينرَْصِْف َحََّت يَْسَمَع َصْوتًا أ

َ
 ".ََل َينَْفِتْل أ

دبعاہلل نب )   میم ےس رواتی رکےت ںیہ، وہ اےنپ اچچمہ ےس یلع ےن ایبن ایک، ان ےس ایفسن ےن، ان ےس زرہی ےن دیعس نب ابیسمل ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ ابعدہ نب

ینعی وہا ) ےس اکشتی یک ہک اکی صخش ےہ ےسج ہی ایخل وہات ےہ ہک امنز ںیم وکیئ زیچ یلص اہلل ہیلع وملس اوہنں ےن روسل اہلل ےس رواتی رکےت ںیہ ہک (زدی

 ہن رھپے ای ہن ڑمے، بج کت آواز ہن ےنس ای وب ہن اپےئ۔ (ےسامنز ) ےن رفامای ہک یلص اہلل ہیلع وملس ولعمم وہیئ ےہ۔ آپ (یتلکن

 

 

 :بَاُب اّتَلْخِفيِف ِِف الْوُُضوءِ  -5
 اس ابرے ںیم ہک اکلہ ووض رکان یھب درتس اور اجزئ ےہ: ابب

 131 :دحثی ربمن

ِن      :قَاَل       ،  َعْمٍرو َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
َن اّنَليِِبَ َصىَل       ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  ُكَريْب   أ

َ
أ

ُثَم َحَدَثنَا بِِه ُسْفيَاُن َمَرًة َبْعَد       فََصىَل،  ُثَم قَامَ       اْضَّطَجَع َحََّت َّنَفَخ،      :َوُرَبَما قَاَل       ُثَم َصىَل،       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم نَاَم َحََّت َّنَفَخ، 
َفَقاَم اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       بُِت ِعنَْد َخالَِِت َميُْمونََة ََلْلًَة، "     :قَاَل       ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  ُكَريٍْب  َعنْ       ،  َعْمٍرو َعنْ       َمَرٍة، 

 ِمْن َشٍن ُمَعلٍَق وُُضوًءا َخِفيًفا َُيَِفُفُه       فَلََما ََكَن ِِف َبْعِض اللَيِْل قَاَم اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       وََسلََم ِمَن اللَيِْل، 
َ
َفتَوََضأ

و َوُيَقلِلُُه،  ُت ََنًْوا      َعْمر 
ْ
،  َوقَاَم يَُصيَِل َفتَوََضأ

َ
َعْن ِشَماَِلِ      :قَاَل ُسْفيَانُ       ُثَم ِجئُْت َفُقْمُت َعْن يََسارِهِ َوُرَبَما،       ِمَما تَوََضأ

،       فََحَولَِِن فََجَعلَِِن َعْن يَِميِنِه،  تَ       ُثَم اْضَّطَجَع َفنَاَم َحََّت َّنَفَخ،       ُثَم َصىَل َما َشاَء اهللَُ
َ
اُه الُْمنَاِدي فَآَذنَُه بِالَصاَلِة َفَقاَم ُثَم أ

 ،
ْ
إَِن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َتنَاُم َعيْنُُه َوََل      :إَِن نَاًسا َيُقولُونَ      :قُلْنَا ِلَعْمٍرو      َمَعُه إََِل الَصاَلِة فََصىَل َولَْم َيتَوََضأ

و      َينَاُم قَلْبُُه،  ،      :قَاَل َعْمر  ،      :َيُقوُل       َسِمْعُت ُعبَيَْد ْبَن ُعَمرْيٍ نِْبيَاِء َوْْح 
َ
       ُرْؤَيا اْْل

َ
ْذَِبَُك سورة      :ُثَم قََرأ

َ
ِِن أ

َ
َرى ِِف الَْمنَاِم أ

َ
إِِِن أ

 ".122الصافات آية 
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یلص اہلل ہیلع  یبن رکمی واےطس ےس  لق ایک، اںیہن رکبی ےن انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس ربخ دی ہک مہ ےس یلع نب دبعاہلل ےن ایبن ایک، ان ےس ایفسن ےن رمعو ےک

یلص اہلل ہیلع  اہک ہک آپ (راوی ےن ویں) ےن امنز ڑپیھ اور یھبک یلص اہلل ہیلع وملس رخاےٹ ےنیل ےگل۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس وسےئ اہیں کت ہک آپ وملس

ڑھکے وہےئ اس ےک دعب امنز ڑپیھ۔ رھپ ایفسن ےن مہ ےس دورسی رمہبت یہی دحثی ایبن یک رمعو  یلص اہلل ہیلع وملس رخاےٹ ےنیل ےگل۔ رھپ آپٹیل ےئگ۔ رھپ  وملس

و نین) ںیم ےن اینپ اخہل (اکی رمہبت) ےس، اوہنں ےن رکبی ےس، اوہنں ےن انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس  لق ایک ہک وہ ےتہک ےھت ہک

 

و
م
ل

ہن ر ی اہلل اہنع ومیم (ام ا

ےن اھٹ رک اکی ےکٹل  یلص اہلل ہیلع وملس رات وک اےھٹ۔ بج وھتڑی رات ابیق رہ یئگ۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل (ںیم ےن داھکی ہک)ےک رھگ رات زگاری، وت

ڑھکے وہ رک امنز ڑپےنھ ےگل، وت ںیم ےن یھب ایس رطح ووض ایک۔ سج رطح وہےئ زیکشمے ےس اکلہ اس ووض ایک۔ رمعو اس اک اکلہ نپ اور ومعمیل وہان ایبن رکےت ےھت اور آپ 

بلطم دوونں اک ) اک ظفل اہک «عن شماَل» یک اجبےئ «عن يساره»ےن ایک اھت۔ رھپ آ رک آپ ےک ابںیئ رطف ڑھکا وہ ایگ اور یھبک ایفسن ےن یلص اہلل ہیلع وملس آپ

ریھپ ایل اور اینپ داینہ اج بن رک ایل۔ رھپ امنز ڑپیھ سج دقر اہلل وک وظنمر اھت۔ رھپ آپ ٹیل ےئگ اور وس ےئگ۔ ٰیتح ہک ےن ےھجم  یلص اہلل ہیلع وملس رھپ آپ (اکی یہ ےہ

اس ےک اسھت امنز ےک ےیل رشتفی  یلص اہلل ہیلع وملس رخاوٹں یک آواز آےن  یگ۔ رھپ آپ یک دختم ںیم ؤمذن احرض وہا اور اس ےن آپ وک امنز یک االطع دی۔ آپ

یک آںیھکن وسیت  یلص اہلل ہیلع وملس مہ ےن رمعو ےس اہک، ھچک ولگ ےتہک ںیہ ہک روسل اہلل (ایفسن ےتہک ںیہ ہک) ےئگ۔ رھپ آپ ےن امنز ڑپیھ اور ووض ںیہن ایک۔ ےل

 آتی ڑپیھ۔ (رقآن یک ہی)  ویح وہےت ںیہ۔ رھپںیھت، دل ںیہن وسات اھت۔ رمعو ےن اہک ںیم ےن دیبع نب ریمع ےس انس، وہ ےتہک ےھت ہک اایبنء مہیلع االسلم ےک وخاب یھب

  ںیم وخاب ںیم داتھکی وہں ہک ںیم ےھجت ذحب رک راہ وہں۔

 

 

 :بَاُب إِْسبَاِغ الْوُُضوءِ  -6
 ووض وپرا رکےن ےک ابرے ںیم: ابب

 .َوقَاَل اْبُن ُعَمَر إِْسبَاُغ الْوُُضوِء اِْلّْنَقاءُ 

ا ء ووض اک اصف رکان ےہ۔ دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع اک وقل ےہ 

 

ض
ع
  ہک ووض اک وپرا رکان ا

 

 

 

 131 :دحثی ربمن

َساَمَة بِْن َزيْدٍ  َعنْ       َمْوََّل ابِْن َعَباٍس،  ُكَريٍْب  َعنْ       ،  ُموََس بِْن ُعْقبَةَ  َعنْ       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
ُ
،  أ

نَُه َسِمَعُه،       
َ
 َولَْم       َدَفَع رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِمْن َعَرفََة َحََّت إَِذا ََكَن بِالِّشْعِب نََّزَل َفبَاَل، "     :َيُقوُل       أ

َ
ُثَم تَوََضأ
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َماَمَك،      :َفَقاَل       هللَِ، الَصاَلَة يَا رَُسوَل ا     :َفُقلُْت       يُْسِبِغ الْوُُضوَء، 
َ
ْسَبَغ       فََرِكَب،       الَصاَلُة أ

َ
 فَأ

َ
فَلََما َجاَء الُْمّزَْدِلَفَة نََّزَل َفتَوََضأ

ِقيَمِت الَصاَلُة فََصىَل الَْمْغرَِب،       الْوُُضوَء، 
ُ
َِلِ       ُثَم أ نَاَخ لُُكُ إِنَْساٍن بَِعرَيُه ِِف َمْْنِ

َ
ِقيَمِت الِْعَّشاُء فََصىَل َولَْم يَُصِل       ، ُثَم أ

ُ
ُثَم أ

 ".بَيْنَُهَما
ابعس ےس، اوہنں ےن ااسہم مہ ےس دبعاہلل نب ہملسم ےن ایبن ایک، ان ےس اامم ام ک رہمح اہلل ےن ومٰیس نب ہبقع ےک واےطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن رکبی ومٰیل انب 

ارت ےئگ۔  یلص اہلل ہیلع وملس دیمان رعافت ےس واسپ وہےئ۔ بج اھگیٹ ںیم ےچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہ ےتہک ےھت ہکنب زدی ر ی اہلل امہنع ےس انس، و

یلص اہلل ہیلع  آپ (آ ایگ) امنز اک وتق! اشیپب ایک، رھپ ووض ایک اور وخب ایھچ رطح ںیہن ایک۔ بت ںیم ےن اہک، ای روسل اہلل (ےلہپ) ےن یلص اہلل ہیلع وملس آپ

بج زمدہفل ںیم ےچنہپ وت آپ ےن وخب ایھچ رطح ووض ایک، رھپ امجتع ڑھکی یک یئگ،  (ینعی زمدہفل لچ رک ڑپںیھ ےگ) امنز، اہمترے آےگ ےہ: ےن رفامای وملس

ےن امنز  یلص اہلل ہیلع وملس تع ڑھکی یک یئگ اور آپےن رغمب یک امنز ڑپیھ، رھپ رہ صخش ےن اےنپ اوٹن وک اینپ ہگج الھٹبای، رھپ اشعء یک امج یلص اہلل ہیلع وملس آپ

 ڑپیھ اور ان دوونں امنزوں ےک درایمن وکیئ امنز ںیہن ڑپیھ۔

 

 

 

 :بَاُب َغْسِل الْوَْجِه بِاَْلََديِْن ِمْن َغْرفٍَة َواِحَدةٍ  -7
 ےس دوھان یھب اجزئ ےہ( اپین ) دوونں اہوھتں ےس رہچے اک رصف اکی ولچ : ابب

 142 :ربمندحثی 

نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َعبِْد الرَِحيمِ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بُو َسلََمَة اْْلَُّزاِِعُ َمنُْصوُر ْبُن َسلََمةَ  أ

َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
َيْعِِن  اْبُن باَِللٍ  أ

ْسلَمَ  َعنْ       ُسلَيَْماَن، 
َ
 َفَغَسَل وَْجَهُه، "      ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  بِْن يََسارٍ  َعَّطاءِ  َعنْ       ،  َزيِْد بِْن أ

َ
نَُه تَوََضأ

َ
َخَذ َغْرَفًة ِمْن َماٍء       أ

َ
أ

ْخَرى َفَغسَ       َفَمّْضَمَض بَِها َواْستَنَّْشَق، 
ُ
َضاَفَها إََِل يَِدهِ اْْل

َ
َخَذ َغْرفًَة ِمْن َماٍء فََجَعَل بَِها َهَكَذا أ

َ
َخَذ       َل بِِهَما وَْجَهُه، ُثَم أ

َ
ُثَم أ

ى،       َغْرفًَة ِمْن َماٍء َفَغَسَل بَِها يََدُه اَْلُْمََن،  َخَذ َغْرفًَة ِمْن َماٍء َفَغَسَل بَِها يََدُه الْيُْْسَ
َ
ِسِه،       ُثَم أ

ْ
َخَذ َغْرفًَة       ُثَم َمَسَح بَِرأ

َ
ُثَم أ

ى،       ِه اَْلُْمََن َحََّت َغَسلََها، ِمْن َماٍء فََرَش لََعَ رِْجلِ  ْخَرى َفَغَسَل بَِها رِْجلَُه َيْعِِن الْيُْْسَ
ُ
َخَذ َغْرفًَة أ

َ
َهَكَذا      :ُثَم قَاَل       ُثَم أ

 
ُ
يُْت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيتَوََضأ

َ
 ".َرأ

وہنں ےن اہک ھجم وک اوبہملس ازخلار  وصنمر نب ہملس ےن ربخ دی، اوہنں ےن اہک مہ وک انب البل ینعی نامیلن ےن زدی نب املس ےک مہ ےس دمحم نب دبعارلمیح ےن رواتی ایک، ا

ر ی اہلل امہنع ینعی انب ابعس ) اوہنں ےن (اکی رمہبت) واےطس ےس ربخ دی، اوہنں ےن اطعء نب اسیر ےس انس، اوہنں ےن دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس  لق ایک ہک
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دورسے  (ینعی) اپین ےک اکی ولچ ےس یلک یک اور انک ںیم اپین دای۔ رھپ اپین اک اکی اور ولچ ایل، رھپ اس وک اس رطح ایک (اس رطح ہک ےلہپ) ووض ایک وت اانپ رہچہ دوھای (ےن

داانہ اہھت دوھای۔ رھپ اپین اک اکی اور ولچ ےل رک اس ےس اانپ ابایں اہھت دوھای۔ اس ےک دعب  اہھت وک المای۔ رھپ اس ےس اانپ رہچہ دوھای۔ رھپ اپین اک دورسا ولچ ایل اور اس ےس اانپ

اس ےک دعب اہک ہک ںیم ےن روسل  اےنپ رس اک حسم ایک۔ رھپ اپین اک ولچ ےل رک داےنہ اپؤں رپ ڈاال اور اےس دوھای۔ رھپ دورسے ولچ ےس اانپ اپؤں دوھای۔ ینعی ابایں اپؤں

 وک ایس رطح ووض رکےت وہےئ داھکی ےہ۔ ہیلع وملس یلص اہلل اہلل

 

 

 

 :بَاُب التَْسِميَِة لََعَ لُُكِ َحاٍل وَِعنَْد الِْوقَاِع  -8
 اس ابرے ںیم ہک رہ احل ںیم مسب اہلل ڑپانھ اہیں کت ہک امجع ےک وتق یھب رضوری ےہ: ابب

 141 :دحثی ربمن

ِِب اجْلَْعدِ  َعنْ       ،  َمنُْصورٍ  َعنْ       ،  َجِرير   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا
َ
ابِْن  َعِن       ،  ُكَريٍْب  َعنْ       ،  َسالِِم بِْن أ

َحَدُكْم إِذَ "     :قَاَل       َيبْلُُغ اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ، َعَباٍس 
َ
َن أ

َ
ْهلَُه، لَْو أ

َ
ََت أ

َ
اللَُهَم َجنِبْنَا الَّشيَّْطاَن،       بِاْسِم اهللَِ،      :قَاَل       ا أ

هُ       وََجنِْب الَّشيَّْطاَن َما َرَزْقتَنَا،         ".َفُقِِضَ بَيْنَُهَما َوَِل  لَْم يرََُّضُ
 ےس رواتی ایک، اوہنں ےن اسمل انب ایب اس دع ےس  لق ایک، وہ رکبی ےس، وہ انب ابعس ر ی مہ ےس یلع نب دبعاہلل ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس رجری ےن وصنمر ےک واےطس

بج مت ںیم ےس وکیئ اینپ ویبی ےس  ےن رفامای اہلل ہیلع وملس آپ یلص اہلل امہنع ےس رواتی رکےت ںیہ، وہ اس دحثی وک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس کت اچنہپےت ےھت ہک

ںیمہ اطیشن ےس ! اہلل ےک انم ےک اسھت رشوع رکات وہں۔ اے اہلل « بسم اهلل امهلل جنبنا الّشيّطان وجنب الّشيّطان ما رزقتنا» امجع رکے وت ےہک

اےس  ایمں ویبی وک وج اوالد ےلم یگ (امجع رکےن ےس) ہی داع ڑپےنھ ےک دعب ںیمہ اطع رفامےئ۔ (اس امجع ےک ےجیتن ںیم)اچب اور اطیشن وک اس زیچ ےس دور رھک وج وت

 اطیشن اصقنن ںیہن اچنہپ اتکس۔

 

 

 

 :بَاُب َما َيُقوُل ِعنَْد اْْلاَلَءِ  -9
 تیب االخلء اجےن ےک وتق ایک داع ڑپینھ اچےیہ ؟: ابب
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 142 :دحثی ربمن

نًَسا َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َعبِْد الَْعِّزيِّز بِْن ُصَهيٍْب  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
َ
ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه      :َيُقوُل       ،  أ

ُعوُذ بَِك ِمَن اْْلُبُِث َواْْلَبَائِِث "     :قَاَل       وََسلََم إَِذا َدَخَل اْْلاََلَء، 
َ
، ُغنَْدر   َوقَاَل       ،  ُشْعبَةَ  َعنْ       ،  اْبُن َعرَْعَرةَ  تَاَبَعهُ       ، "اللَُهَم إِِِن أ

ََت اْْلاََلَء،      : ُشْعبَةَ  َعنْ       
َ
ْن       ،  َعبُْد الَْعِّزيّزِ  َحَدَثنَا َسِعيُد ْبُن َزيْدٍ  َوقَاَل       إَِذا َدَخَل،       ،  َِحَادٍ  َعنْ       ،  ُموََس  َوقَاَل       إَِذا أ

َ
َراَد أ

َ
إَِذا أ

 .يَْدُخَل 
یلص اہلل ہیلع  روسل اہلل ےس آدم ےن ایبن ایک، ان ےس ہبعش ےن دبعازعلزی نب بیہص ےک واےطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس انس، وہ ےتہک ےھت ہکمہ 

ںیم اناپک ! اے اہلل «امهلل إِن أعوذ بك من اْلبث واْلبائث» ڑپےتھ (داع) تیب االخلء ںیم دالخ وہےت وت ہی (اضقےئ احتج ےک ےیل) بج وملس

 ونجں اور اناپک وینجں ےس ریتی انپہ اماتگن وہں۔

 

 

 

 :بَاُب وَْضِع الَْماِء ِعنَْد اْْلاَلَءِ  -11
 تیب االخلء ےک رقبی اپین رانھک  رتہ ےہ: ابب

 143 :دحثی ربمن

ِِب يَِّزيدَ  َعنْ       ،  َوْرقَاءُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  الَْقاِسمِ َهاِشُم ْبُن  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن ُُمََمدٍ  َحَدَثنَا
َ
ابِْن َعنِ       ،  ُعبَيِْد اهللَِ بِْن أ

َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َدَخَل اْْلاََلَء، "      ،  َعَباٍس 
َ
، مَ      :قَاَل       فَوََضْعُت ََلُ وَُضوًءا،       أ ْخرِبَ

ُ
اللَُهَم      :َفَقاَل       ْن وََضَع َهَذا ؟ فَأ

 ".َفِقْهُه ِِف اِِليِن 
ر ی ےن دیبعاہلل نب ایب زیدی ےس  لق

ک

 

 ش
ن

 ایک، وہ انب ابعس ر ی اہلل امہنع مہ ےس دبعاہلل نب دمحم ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اہمش انب ااقلمس ےن، اہک ہک ان ےس وراقء نب 

ےک ےیل ووض اک اپین  یلص اہلل ہیلع وملس آپ (تیب االخلء ےک رقبی) تیب االخلء ںیم رشتفی ےل ےئگ۔ ںیم ےن یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےت ںیہ ہکےس رواتی رک

امهلل » رفامای (ریمے ےیل داع یک اور) وک التبای ایگ وت آپ ےن یلص اہلل ہیلع وملس ےن وپاھچ ہی سک ےن راھک؟ بج آپ یلص اہلل ہیلع وملس آپ (ابرہ لکن رک) رھک دای۔
 اس وک دنی یک ھجمس اطع رفامویئ۔! اے اہلل «فقهه ِف اِلين

 

 

 



 حیحص اخبری دلج1   کتاب وضو کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  134 

ْو ََنْوِهِ  -11
َ
ْو بَْوٍل إََِل ِعنَْد ابْلِنَاِء ِجَداٍر أ

َ
 :بَاُب ََل تُْستَْقبَُل الِْقبْلَُة بَِغائٍِّط أ

رطف ہنم ںیہن رکان اچےیہ ، نکیل بج یسک امعرت ای دویار وریغہ یک آڑ وہ وت ھچک  اس ہلئسم ںیم ہک اشیپب اور اپاخہن ےک وتق ہلبق یک: ابب

 رحج ںیہن

 144 :دحثی ربمن

ِِب ِذئٍْب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
َ
نَْصاِريِ  َعنْ       ،  َعَّطاِء بِْن يَِّزيَد اللَيِِْثِ  َعنْ       ،  الُّزْهِرُي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  اْبُن أ

َ
يُوَب اْْل

َ
ِِب أ

َ
، أ

َحُدُكُم الَْغائَِّط فاََل يَْستَْقِبل الِْقبْلََة َوََل يَُولَِها َظْهَرُه، "     :قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَاَل       
َ
ََت أ

َ
ْو       إَِذا أ

َ
قُوا أ َْشِ

 ".َغِرُبوا
 ی اہلل ہنع ےس م ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس انب ایب ذبئ ےن، اہک ہک مہ ےس زرہی ےن اطعء نب زیدی ایثیلل ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ اوباویب ااصنری رمہ ےس آد

رکے ہن اس یک رطف تشپ  ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ تیب االخلء ںیم اجےئ وت ہلبق یک رطف ہنم یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل رواتی رکےت ںیہ ہک

 رشمق یک رطف ہنم رک ول ای رغمب یک رطف۔ (ہکلب) رکے

 

 

َز لََعَ بَلِنَتنَْيِ  -12  :بَاُب َمْن َترَبَ
 (وت ایک مکح ےہ ؟ ) اس ابرے ںیم ہک وکیئ صخش دو اوٹنیں رپ ھٹیب رک اضقےئ احتج رکے : ابب

 145 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  يُوُسَف َعبُْد اهللَِ ْبُن  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
َعِمِه  َعنْ       ،  ُُمََمِد بِْن ََيََْي بِْن َحَبانَ  َعنْ       ،  ََيََْي بِْن َسِعيدٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

نَُه ََكَن َيُقوُل       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  َواِسِع بِْن َحَبانَ 
َ
إَِذا َقَعْدَت لََعَ َحاَجِتَك فاََل تَْستَْقِبِل      :َيُقولُونَ       نَاًسا، إَِن      :أ

يُْت رَُسوَل اهللَِ َصىَل       لََقِد اْرَتَقيُْت يَْوًما لََعَ َظْهِر َبيٍْت ّنَلَا، "     :َفَقاَل َعبُْد اهللَِ ْبُن ُعَمرَ       الِْقبْلََة َوََل َبيَْت الَْمْقِدِس، 
َ
 اهللَُ فََرأ

ْوَراِكِهْم،      :َوقَاَل       َعلَيِْه وََسلََم لََعَ بَلِنَتنَْيِ ُمْستَْقِباًل َبيَْت الَْمْقِدِس حِلَاَجِتِه، 
َ
يَن يَُصلُوَن لََعَ أ ََل      :َفُقلُْت       لََعلََك ِمَن اَِلِ

ْدِري َواهللَِ، 
َ
ي يُ      :قَاَل َمالِك        أ رِْض، َيْعِِن اَِلِ

َ
رِْض       َصيَِل َوََل يَْرتَِفُع َعِن اْْل

َ
 ".يَْسُجُد وَُهَو ََلِصق  بِاْْل

ہ اےنپ اچچ واعس نب ابحن ےس رواتی مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ وک اامم ام ک ےن ٰییحی نب دیعس ےس ربخ دی۔ وہ دمحم نب ٰییحی نب ابحن ےس، و

ولگ ےتہک ےھت ہک بج اضقء احتج ےک ےیل وھٹیب وت ہن ہلبق یک رطف ہنم رکو ہن تیب  دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےس رواتی رکےت ںیہ۔ وہ رفامےت ےھت ہکرکےت ںیہ، وہ 

وک داھکی ہک آپ  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمیدبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن رفامای ہک اکی دن ںیم اےنپ رھگ یک تھچ رپ ڑچاھ وت ںیم ےن  (ہی نس رک) ادقملس یک رطف
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اہک ہک اشدی مت ان ولوگں ںیم ےس وہ وج  (واعس ےس) تیب ادقملس یک رطف ہنم رک ےک دو اوٹنیں رپ اضقء احتج ےک ےیل ےھٹیب ںیہ۔ رھپ دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن

اامم ام ک رہمح اہلل ےن اہک ہک دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع  (ہک آپ اک بلطم ایک ےہ) ںیم ںیہن اجاتن !اےنپ وچڑتوں ےک لب امنز ڑپےتھ ںیہ۔ بت ںیم ےن اہک اہلل یک مسق

 ےن اس ےس وہ صخش رماد ایل وج امنز ںیم زنیم ےس اواچن ہن رےہ، دجسہ ںیم زنیم ےس ٹمچ اجےئ۔

 

 

 :بَاُب ُخُروِج النَِساِء إََِل الرَْبَازِ  -13
 احتج ےک ےیل ابرہ ےنلکن اک ایک مکح ےہ ؟وعروتں اک اضقےئ : ابب

 141 :دحثی ربمن

َن       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  ُعَقيْل   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ  َحَدَثنَا
َ
أ

ْزَن إََِل الَْمنَاِصِع وَهُ  ْزَواَج اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُكَن ََيْرُْجَن بِاللَيِْل إَِذا َترَبَ
َ
ْفيَُح، أ

َ
فَََكَن ُعَمُر َيُقوُل       َو َصِعيد  أ

َفَخرََجْت َسوَْدُة بِنُْت       يَُكْن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيْفَعُل،  فَلَمْ       اْحُجْب نَِساَءَك،      :لِلَنيِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
ًة َّطِويلًَة،       َزْمَعَة َزْوُج اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََلْلًَة ِمَن اللَيَاِِل ِعَّشاًء، 

َ
ََل قَْد َعَرْفنَاِك يَا      :رُ َفنَاَداَها ُعمَ       َوََكنَِت اْمَرأ

َ
أ

َل احْلَِجاُب،  ْن َيْْنِ
َ
نَّْزَل اهللَُ آيََة احْلَِجاِب       َسوَْدُة ِحرًْصا لََعَ أ

َ
 .فَأ

ےس، وہ اع ہش ر ی اہلل اہنع  ریبمہ ےس ٰییحی نب ریکب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ثیل ےن ایبن ایک، ان ےس لیقع ےن انب اہشب ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ رعوہ نب ز

یک ویبایں رات ںیم انمعص یک رطف اضقء احتج ےک ےیل اجںیت اور انمعص اکی الھک دیمان ےہ۔ وت رمع ر ی  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ےس رواتی رکےت ںیہ ہک

ےن اس رپ لمع ںیہن ایک۔ اکی روز رات وک  یلص اہلل ہیلع وملس رگم روسل اہلل ےس اہک رکےت ےھت ہک اینپ ویبویں وک رپدہ رکاےیئ۔ یلص اہلل ہیلع وملس اہلل ہنع روسل اہلل

اور ) ںیئگ۔ رمع ر ی اہلل ہنع ےن اںیہن آواز دی (ابرہ) یک اہیلہ وج دراز دق وعرت ںیھت، یلص اہلل ہیلع وملس اشعء ےک وتق وسدہ تنب زہعم ر ی اہلل اہنع، روسل اہلل

 انزل رفام دای۔ (اک مکح) اہلل ےن رپدہ (اس ےک دعب) انزل وہ اجےئ۔ انچہچن (اک مکح) ان یک وخاشہ ہی یھت ہک رپدہمہ ےن ںیہمت اچہپن ایل اور  (اہک

 

 

 

 141 :دحثی ربمن

َساَمةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َزَكِرَياءُ  َحَدَثنَا
ُ
بُو أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشاِم بِْن ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  أ

َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

ْن َُتْرُْجَن ِِف َحاَجِتُكنَ "     :قَاَل       وََسلََم، 
َ
ِذَن أ

ُ
 .َيْعِِن الرَْبَازَ      :قَاَل ِهَّشام        ، "قَْد أ
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واےطس ےس ایبن ایک، وہ اےنپ ابپ ےس، وہ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس، وہ روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس مہ ےس زرکای ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اوبااسہم ےن ماشم نب رعوہ ےک 

رفامای ہک ںیہمت اضقء احتج ےک ےیل ابرہ ےنلکن یک ااجزت ےہ۔ ماشم ےتہک ںیہ ہک احتج ےس رماد  (اینپ ویبویں ےس) ےن یلص اہلل ہیلع وملس آپ ےس  لق رکیت ںیہ ہک

 اجان ےہ۔ (ابرہ) اپاخےن ےک ےیل

 

 

 

ِز ِِف ابْلُيُوِت  -14  :بَاُب اّتَلرَبُ
 رھگوں ںیم اضقےئ احتج رکان اثتب ےہ: ابب

 141 :دحثی ربمن

نَُس ْبُن ِعيَاٍض  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن الُْمنِْذرِ  َحَدَثنَا
َ
َواِسِع َعنْ       ،  بِْن ََيََْي بِْن َحَبانَ  ُُمََمدِ  َعنْ       ،  ُعبَيِْد اهللَِ  َعنْ       ،  أ

يُْت رَُسوَل اهللَِ َصىَل       اْرَتَقيُْت فَْوَق َظْهِر َبيِْت َحْفَصَة بِلَْعِض َحاَجِِت، "     :    قَاَل،      ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  بِْن َحَبانَ 
َ
فََرأ

مِ اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَ 
ْ
 ".ْقِِض َحاَجتَُه ُمْستَْدبَِر الِْقبْلَِة ُمْستَْقِبَل الَّشأ

 نب ابحن ےس  لق رکےت ںیہ، وہ مہ ےس اربامیہ نب اذنملر ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اسن نب ایعض ےن دیبعاہلل نب رمع ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ دمحم نب ٰییحی

ہصفح ر ی اہلل  (یک اہیلہ رتحمہم یلص اہلل ہیلع وملس اکی دن ںیم اینپ نہب اور روسل اہلل)  ر ی اہلل امہنع ےس رواتی رکےت ںیہ ہکواعس نب ابحن ےس، وہ دبعاہلل نب رمع

رطف ہنم ےئک اضقء احتج رکےت وتق ہلبق یک رطف تشپ اور اشم یک  یلص اہلل ہیلع وملس اہنع ےک اکمن یک تھچ رپ اینپ یسک رضورت ےس ڑچاھ، وت ےھجم روسل اہلل

 وہےئ رظن آےئ۔

 

 

 

 141 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  يَِّزيُد ْبُن َهاُرونَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َيْعُقوُب ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ّنَ       ،  ُُمََمِد بِْن ََيََْي بِْن َحَبانَ  َعنْ       ،  ََيََْي  أ

َ
َعَمُه أ

ْخرَبَُه،  ْبَن َحَبانَ َواِسَع 
َ
نَ       أ

َ
ْخرَبَُه،  َعبَْد اهللَِ ْبَن ُعَمرَ  أ

َ
يُْت رَُسوَل اهللَِ       لََقْد َظَهْرُت َذاَت يَْوٍم لََعَ َظْهِر بَيِْتنَا، "     :قَاَل       أ

َ
فََرأ

 ".َبيِْت الَْمْقِدِس َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاِعًدا لََعَ بَلِنَتنَْيِ ُمْستَْقِبَل 
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 نب ابحن ےس ربخ دی، اںیہن ان ےک مہ ےس وقعیب نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس زیدی نب اہرون ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک، ںیمہ ٰییحی ےن دمحم نب ٰییحی

یلص اہلل ہیلع  اکی دن ںیم اےنپ رھگ یک تھچ رپ ڑچاھ، وت ےھجم روسل اہلل ےتہک ںیہ ہک اچچ واعس نب ابحن ےن التبای، اںیہن دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن ربخ دی، وہ

 تیب ادقملس یک رطف ہنم ےئک وہےئ رظن آےئ۔ (اضقء احتج ےک وتق) دو اوٹنیں رپ وملس

 

 

 :بَاُب اَلِْستِنَْجاِء بِالَْماءِ  -15
 اپین ےس اہطرت رکان  رتہ ےہ: ابب

 152 :دحثی ربمن

بُو الَْوَِلِد ِهَّشاُم ْبُن َعبِْد الَْمِلِك  َحَدَثنَا
َ
ِِب َميُْمونَةَ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ِِب ُمَعاٍذ َواْسُمُه َعَّطاُء ْبُن أ

َ
     :قَاَل       ،  أ

نََس ْبَن َمالٍِك  َسِمْعُت 
َ
نَا وَُغاَلم  َمَعنَا إَِداَوة  ِمْن َماٍء،  ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ "     :َيُقوُل       ،  أ

َ
يِِجُء أ

َ
َعلَيِْه وََسلََم إَِذا َخَرَج حِلَاَجِتِه أ

 ".َيْعِِن يَْستَنِْج بِهِ       
 نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس انس، وہ مہ ےس اوباولدیل ماشم نب دبعاکلمل ےن ایبن ایک، ان ےس ہبعش ےن اوباعمذ ےس نج اک انم اطعء نب ایب ومیمہن اھت  لق ایک، اوہنں ےن اسن

ے وت ںیم اور اکی ڑلاک اےنپ اسھت اپین اک ربنت ےل آےت ےھت۔ بلطم ہی ےہ ہک اس اپین ےس روسل  یلص اہلل ہیلع وملس بج روسل اہلل ےتہک ےھت ہک

 

کلی

 

ن
رعف احتج ےک ےیل 

 اہطرت ایک رکےت ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس اہلل

 

 

 

َل  -16  :َمَعُه الَْماُء ِلُّطُهورِهِ بَاُب َمْن ُِحِ
 یسک صخش ےک رمہاہ اس یک اہطرت ےک ےیل اپین ےل اجان اجزئ ےہ: ابب

بُو اَِلرَْداءِ 
َ
لَيَْس ِفيُكْم َصاِحُب اّنَلْعلنَْيِ َوالَّطُهوِر َوالْوَِسادِ      :َوقَاَل أ

َ
 .أ

 واےل اور ہیکت واےل اصبح ںیہن ںیہ؟۔اوبا درداء ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہک مت ںیم وجوتں واےل، اپک اپین 
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ِِب َميُْمونَةَ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن َحْرٍب  َحَدَثنَا
َ
ِِب ُمَعاٍذ ُهَو َعَّطاُء ْبُن أ

َ
نًَسا َسِمْعُت      :قَاَل       ،  أ

َ
     :َيُقوُل       ،  أ

نَا وَُغاَلم  ِمَنا َمَعنَا إَِداَوة  ََكَن "
َ
 ". ِمْن َماءٍ رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إَِذا َخَرَج حِلَاَجِتِه تَِبْعتُُه أ

ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس انس، وہ ےتہک مہ ےس نامیلن نب رحب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، وہ اطعء نب ایب ومیمہن ےس  لق رکےت ںیہ، اوہنں 

ے، ںیم اور اکی ڑلاک دوونں آپ یلص اہلل ہیلع وملس بج یبن رکمی ںیہ ہک

 

کلی

 

ن
ےک ےھچیپ اجےت ےھت اور امہرے اسھت اپین اک اکی  یلص اہلل ہیلع وملس اضقء احتج ےک ےیل 

 ربنت وہات اھت۔

 

 

 

ِة َمَع الَْماِء ِِف  -17  :اَلِْستِنَْجاءِ بَاُب َِحِْل الَْعَْنَ
 ےل اجان اثتب ےہ( یھب ) ااجنتسء ےک ےیل اپین ےک اسھت زینہ : ابب

 152 :دحثی ربمن

ِِب  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َجْعَفرٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن بََّشارٍ  َحَدَثنَا
َ
نََس ْبَن  َسِمعَ       ،  َميُْمونَةَ َعَّطاِء بِْن أ

َ
أ

ًة يَْستَنِْج       ََكَن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَْدُخُل اْْلاََلَء، "     :َيُقوُل       ،  َمالٍِك  نَا وَُغاَلم  إَِداَوًة ِمْن َماٍء َوَعَْنَ
َ
ُل أ ِْحِ

َ
فَأ

ُة َعًصا َعلَيِْه ُزجٌ       ،  ُشْعبَةَ  َعنْ       ،  وََشاَذانُ  رَّْضُ اّنلَ  تَاَبَعهُ       ، "بِالَْماءِ   .الَْعَْنَ
ام ک ےس انس، وہ ےتہک ےھت  مہ ےس دمحم نب اشبر ےن ایبن ایک، ان ےس دمحم نب رفعج ےن، ان ےس ہبعش ےن اطعء نب ایب ومیمہن ےک واےطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اسن نب

دورسی دنس ) تیب االخلء ںیم اجےت وت ںیم اور اکی ڑلاک اپین اک ربنت اور زینہ ےل رک ےتلچ ےھت۔ اپین ےس آپ اہطرت رکےت ےھت، ہیلع وملسیلص اہلل  روسل اہلل ہک

 رضن اور اشذان ےن اس دحثی یک ہبعش ےس اتمتعب یک ےہ۔ زنعہ الیھٹ وک ےتہک ںیہ سج رپ اکلھپ اگل وہا وہ۔ (ےس

 

 

 

 :اَلِْستِنَْجاِء بِاَْلَِمنيِ بَاُب اّنَلِْهِ َعْن  -18
 داےنہ اہھت ےس اہطرت رکےن یک اممتعن ےہ: ابب
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ِِب َكِثريٍ  َعنْ       ،  ِهَّشام  ُهَو اَِلْستََواِِئُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَعاُذ ْبُن فََّضالَةَ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َقتَاَدةَ َعبِْد اهللَِ بِْن  َعنْ       ،  ََيََْي بِْن أ

َ
،  أ

بِيهِ  َعنْ       
َ
نَاِء، "     :قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَاَل       ،  أ َحُدُكْم فاََل يَتَنََفْس ِِف اْْلِ

َ
ََت اْْلاََلَء فَاَل       إَِذا َْشَِب أ

َ
َوإَِذا أ

 ".تََمَسْح بِيَِميِنهِ َوََل يَ       َيَمَس َذَكَرُه بِيَِميِنِه، 
ایب داتدہ ےس، وہ اےنپ ابپ اوبداتدہ مہ ےس اعمذ نب اضفہل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ماشم دوتسایئ ےن ٰییحی نب ایب ریثک ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ دبعاہلل نب 

ےن رفامای، بج مت ںیم ےس وکیئ اپین ےئپ وت ربنت ںیم اسسن ہن ےل اور بج تیب االخلء  وملسیلص اہلل ہیلع  روسل اہلل ر ی اہلل ہنع ےس رواتی رکےت ںیہ۔ وہ ےتہک ںیہ ہک

 ںیم اجےئ وت اینپ رشاگمہ وک داےنہ اہھت ےس ہن وھچےئ اور ہن داےنہ اہھت ےس ااجنتسء رکے۔

 :بَاُب ََل ُيْمِسُك َذَكَرُه بِيَِميِنِه إَِذا بَاَل  -19
  اےنپ وضع وک اےنپ داےنہ اہھت ےس ہن ڑکپےاس ابرے ںیم ہک اشیپب ےک وتق: ابب

 154 :دحثی ربمن

ْوَزاِِعُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا
َ
ِِب َكِثريٍ  َعنْ       ،  اْْل

َ
ِِب َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  ََيََْي بِْن أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن أ

َ
،  أ

ُخَذَن َذَكَرُه بِيَِميِنِه، "     :قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       
ْ
َحُدُكْم فاََل يَأ

َ
َوََل يَتَنََفْس ِِف       َوََل يَْستَنِْج بِيَِميِنِه،       إَِذا بَاَل أ

نَاءِ   ".اْْلِ
 اوزار  ےن ٰییحی نب ریثک ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ دبعاہلل نب ایب داتدہ ےک واےطس ےس ایبن رکےت ںیہ، وہ اےنپ ابپ ےس مہ ےس دمحم نب ویفس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس

ےس ہن ڑکپے، ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ اشیپب رکے وت اانپ وضع اےنپ داےنہ اہھت  یلص اہلل ہیلع وملس آپ رواتی رکےت ںیہ، وہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہک

 ربنت ںیم اسسن ےل۔ (اپین ےتیپ وتق) ہن داےنہ اہھت ےس اہطرت رکے، ہن

 

 

 

 :بَاُب اَلِْستِنَْجاِء بِاحْلَِجاَرةِ  -21
 رھتپوں ےس ااجنتسء رکان اثتب ےہ: ابب
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ِْحَُد ْبُن ُُمََمٍد الَْميِِّكُ  َحَدَثنَا
َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  َجِدهِ  َعنْ       ،  َعْمُرو ْبُن ََيََْي بِْن َسِعيِد بِْن َعْمٍرو الَْميِِّكُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
،  أ

ْستَنِْفْض "     :َفَقاَل       نُْه، فََدنَوُْت مِ       فَََكَن ََل يَلْتَِفُت،       اَتبَْعُت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وََخَرَج حِلَاَجِتِه،      :قَاَل       
َ
ْحَجاًرا أ

َ
ابِْغِِن أ

ْو ََنَْوُه، 
َ
تِِِن بَِعْظٍم َوََل َروٍْث،       بَِها أ

ْ
ْعَرْضُت َعنُْه،       َوََل تَأ

َ
ْحَجاٍر بَِّطَرِف ِثيَاِِب فَوََضْعتَُها إََِل َجنِْبِه َوأ

َ
تَيْتُُه بِأ

َ
فَلََما قَََض       فَأ

ْتبََعُه 
َ
 ".بِِهنَ أ

اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس  لق رکےت ںیہ، مہ ےس ادمح نب دمحم ایکمل ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس رمعو نب ٰییحی نب دیعس نب رمعو ایکمل ےن اےنپ دادا ےک واےطس ےس ایبن ایک۔ وہ 

یلص اہلل ہیلع  یک اعدت ابمرہک یھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےئگ۔ آپرعف احتج ےک ےیل رشتفی ےل  (اکی رمہبت) یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل وہ ےتہک ںیہ ہک

ےھجم دھکی ) ےک رقبی چنہپ ایگ۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےک ےھچیپ ےھچیپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ادرھ ادرھ ںیہن داھکی رکےت ےھت۔ وت ںیم یھب آپ (ےتلچ وتق) وملس

رفامای اور رفامای ہک ڈہی اور وگرب ہن الان۔ انچہچن ںیم  (وکیئ ظفل) رھتپ ڈوھڈن دو، اتہک ںیم ان ےس اپیک احلص رکوں، ای ایس اسیجےن رفامای ہک ےھجم  یلص اہلل ہیلع وملس آپ (رک

 یلص اہلل ہیلع و ےک ولہپ ںیم رھک دےیئ اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس ےل ایگ اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس آپ (رھب رک) اےنپ دانم ںیم رھتپ
م
سل

ے اپس ےس ٹہ 
ک

 ےن رھتپوں ےس ااجنتسء ایک۔ یلص اہلل ہیلع وملس افرغ وہےئ وت آپ (اضقء احتج ےس) یلص اہلل ہیلع وملس ایگ، بج آپ

 

 

 

 :بَاُب ََل يُْستَنًَّْج بَِروٍْث  -21
 اس ابرے ںیم ہک وگرب ےس ااجنتسء ہن رکے: ابب

 151 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب إِْسَحاَق  َعنْ       ،  زَُهرْي   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
بُو ُعبَيَْدَة َذَكَرُه،      :قَاَل       ،  أ

َ
ْسوَدِ  َولَِكنْ       لَيَْس أ

َ
، َعبُْد الرَِْحَِن ْبُن اْْل

بِيهِ  َعنْ       
َ
نَُه َسِمعَ       ،  أ

َ
ََت "     :َيُقوُل       ،  َعبَْد اهللَِ  أ

َ
ْحَجاٍر،       اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم الَْغائَِّط، أ

َ
ْن آِتيَُه بِثاََلثَِة أ

َ
َمَرِن أ

َ
فَأ

ِجْدُه،       
َ
تَيْتُُه بَِها،       فَوََجْدُت َحَجَريِْن َواّتْلََمْسُت اّثلَاِلَث فَلَْم أ

َ
َخْذُت َرْوثًَة فَأ

َ
َخَذ احْلََجَريِْن       فَأ

َ
لََْق الَرْوثََة، فَأ

َ
َهَذا      :َوقَاَل       َوأ

بِيهِ  َعنْ       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن يُوُسَف  َوقَاَل       ، "ِرْكس  
َ
ِِب إِْسَحاَق  َعنْ       ،  أ

َ
 . َعبُْد الرَِْحَِن  َحَدثَِِن       ،  أ

ایک، اوبااحسق ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک اوبدیبعہ ےن ذرک ںیہن ایک۔ نکیل دبعارلنٰمح نب  مہ ےس اوبمیعن ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس زریہ ےن اوبااحسق ےک واےطس ےس  لق

یلص  رعف احتج ےک ےیل ےئگ۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی االوسد ےن اےنپ ابپ ےس ذرک ایک، اوہنں ےن دبعاہلل نب وعسمد ر ی اہلل ہنع ےس انس، وہ ےتہک ےھت ہک
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ااھٹ ایل۔ اس وک ےھجم رفامای ہک ںیم نیت رھتپ التش رک ےک آپ ےک اپس الؤں۔ نکیل ےھجم دو رھتپ ےلم۔ رسیتا ڈوھڈنا رگم لم ہن اکس۔ وت ںیم ےن کشخ وگرب ےن  اہلل ہیلع وملس

اور ہی ) ہی وخد اناپک ےہ۔ وگرب کنیھپ دای اور رفامای (رگم) ےل ےیل (وت) ےن رھتپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس آ ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےل رک آپ

 اربامہ نب ویفس ےن اےنپ ابپ ےس ایبن یک۔ اوہنں ےن اوبااحسق ےس انس، ان ےس دبعارلنٰمح ےن ایبن ایک۔ (دحثی

 

 

 :بَاُب الْوُُضوِء َمَرًة َمَرةً  -22
 ووض ںیم رہ وضع وک اکی اکی دہعف دوھان یھب اثتب ےہ: ابب

 151 :دحثی ربمن

ْسلَمَ  َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا
َ
     :قَاَل       ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  َعَّطاِء بِْن يََسارٍ  َعنْ       ،  َزيِْد بِْن أ

 اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َمَرًة َمَرةً "
َ
 ".تَوََضأ
ےس رواتی رکےت ںیہ ےس دمحم نب ویفس ےن ایبن ایک، ان ےس ایفسن ےن زدی نب املس ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ اطعء نب اسیر ےس، وہ انب ابعس ر ی اہلل امہنع مہ 

 ےن ووض ںیم رہ وضع وک اکی اکی رمہبت دوھای۔ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہک

 

 

 

 :َمَرَتنْيِ بَاُب الْوُُضوِء َمَرَتنْيِ  -23
 اس ابرے ںیم ہک ووض ںیم رہ وضع دو دو ابر دوھان یھب اثتب ےہ: ابب

 151 :دحثی ربمن

ِِب بَْكِر َعبِْد  َعنْ       ،  فُلَيُْح ْبُن ُسلَيَْمانَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  يُونُُس ْبُن ُُمََمدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُحَسنْيُ ْبُن ِعيََس  َحَدَثنَا
َ
اهللَِ بِْن أ

 َمَرَتنْيِ "      ،  َعبِْد اهللَِ بِْن َزيْدٍ  َعنْ       ،  َعَباِد بِْن تَِميمٍ  َعنْ       ،  بِْن َعْمِرو بِْن َحّْزمٍ 
َ
َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم تَوََضأ

َ
أ

 ".َمَرَتنْيِ 
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ح نب نامیلن ےن دبعاہلل نب ایب رکب نب دمحم نب رمعو نب زحم مہ ےس نیسح نب ٰیسیع ےن ایبن ایک، 

فلي 

اوہنں ےن اہک مہ ےس ویسن نب دمحم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس 

ےن ووض ںیم  ہیلع وملس یلص اہلل یبن رکمی ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ ابعد نب  میم ےس  لق رکےت ںیہ، وہ دبعاہلل نب زدی ر ی اہلل ہنع ےک واےطس ےس ایبن رکےت ںیہ ہک

ا ء وک دو دو ابر دوھای۔

 

ض
ع
 ا

 

 

 

 :بَاُب الْوُُضوِء ثاََلثًا ثاََلثًا -24
 (تنس ےہ ) ووض ںیم رہ وضع وک نیت نیت ابر دوھان : ابب

 151 :دحثی ربمن

َويِِْسُ  َحَدَثنَا
ُ
نَ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن َسْعدٍ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  َعبُْد الَْعِّزيِّز ْبُن َعبِْد اهللَِ اْْل

َ
َعَّطاَء ْبَن  أ

ْخرَبَُه، يَِّزيدَ 
َ
نَ       أ

َ
ْخرَبَُه،  ُِحَْرانَ  أ

َ
ى      َمْوََلُعثَْماَن أ

َ
نَُه َرأ

َ
فَْرَغ لََعَ َكَفيِْه ثاََلَث ِمَرا      َدََع بِإِنَاٍء،  ُعثَْماَن ْبَن َعَفانَ  أ

َ
ٍر فَأ

نَاِء َفَمّْضَمَض َواْستَنَّْشَق،       َفَغَسلَُهَما،  ْدَخَل يَِمينَُه ِِف اْْلِ
َ
ُثَم       ُثَم َغَسَل وَْجَهُه ثاََلثًا َوَيَديِْه إََِل الِْمْرَفَقنْيِ ثاََلَث ِمَراٍر،       ُثَم أ
ِسِه، 

ْ
، ُثَم َغَسَل رِْجلَيِْه ثاََلَث ِمَراٍر إِ       َمَسَح بَِرأ  ََنَْو "     :قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :ُثَم قَاَل       ََل الَْكْعبنَْيِ

َ
َمْن تَوََضأ

 ".ُثَم َصىَل َرْكَعتنَْيِ ََل َُيَِدُث ِفيِهَما َّنْفَسُه ُغِفَر ََلُ َما َتَقَدَم ِمْن َذنِْبهِ       وُُضوِِئ َهَذا، 
ء نب زیدی ےن ربخ دی، ازعلزی نب دبعاہلل االویسی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ھجم ےس اربامیہ نب دعس ےن ایبن ایک، وہ انب اہشب ےس  لق رکےت ںیہ، اںیہن اطعمہ ےس دبع

اینپ ویلیھتہں  (اور ےل رک ےلہپ) اک ربنت اماگن۔ اپین (رمحان ےس)اوہنں ےن امثعن نب افعن ر ی اہلل ہنع وک داھکی، اوہنں ےن اںیہن رمحان امثعن ےک ومٰیل ےن ربخ دی ہک

یلک یک اور انک اصف یک، رھپ نیت ابر اانپ رہچہ دوھای اور وینہکں کت نیت  (اپین ےل رک) رپ نیت رمہبت اپین ڈاال رھپ اںیہن دوھای۔ اس ےک دعب اانپ داانہ اہھت ربنت ںیم ڈاال۔ اور

ےن رفامای ےہ  یلص اہلل ہیلع وملس ونخٹں کت نیت رمہبت اےنپ دوونں اپؤں دوھےئ۔ رھپ اہک ہک روسل اہلل (اپین ےل رک)  رھپابر دوونں اہھت دوھےئ رھپ اےنپ رس اک حسم ایک

 ںیہ۔ہک وج صخش ریمی رطح ااسی ووض رکے، رھپ دو رتعک ڑپےھ، سج ںیم اےنپ سفن ےس وکیئ ابت ہن رکے۔ وت اس ےک ذگہتش انگہ اعمف رک دےیئ اجےت 
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 112 :ربمندحثی 

فَلََما       ،  ُِحَْرانَ  َعنْ       َُيَِدُث،  ُعْرَوةُ  َولَِكنْ      : اْبُن ِشَهاٍب  قَاَل       ،  َصاِلُح ْبُن َكيَْسانَ  َقاَل      :قَاَل       ،  إِبَْراِهيمَ  َوَعنْ 
 
َ
َحِدثُُكْم َحِديثًا لَْوََل آيَ      :قَاَل       ،  ُعثَْمانُ تَوََضأ

ُ
ََل أ

َ
      :َسِمْعُت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيُقوُل       ة  َما َحَدْثتُُكُموُه، أ

ُ
ََل َيتَوََضأ

يَن      :ُة اآْليَةَ قَاَل ُعْروَ . إََِل ُغِفَر ََلُ َما بَيْنَُه َوَبنْيَ الَصاَلِة َحََّت يَُصلِيََها      رَُجل  َفيُْحِسُن وُُضوَءُه َوُيَصيَِل الَصاَلَة،  إَِن اَِلِ
نَّْزّنْلَا ِمَن ابْلَيِنَاِت سورة ابلقرة آية 

َ
 .151يَْكتُُموَن َما أ

بج امثعن ر ی اہلل  اور رواتی یک دبعازعلزی ےن اربامیہ ےس، اوہنں ےن اصحل نب اسیکن ےس، اوہنں ےن انب اہشب ےس، نکیل رعوہ رمحان ےس رواتی رکےت ںیہ ہک

یلص اہلل ہیلع  ہن وہیت وت ںیم ہی دحثی مت وک ہن انسات۔ ںیم ےن روسل اہلل (انزل) ایک وت رفامای ںیم مت وک اکی دحثی انسات وہں، ارگ رقآن اپک یک اکی آتیہنع ےن ووض 

ز ڑپاتھ ےہ وت اس ےک اکی امنز امن (ک صص ےک اسھت) رفامےت ےھت ہک بج یھب وکیئ صخش ایھچ رطح ووض رکات ےہ اور یلص اہلل ہیلع وملس ےس انس ےہ ہک آپ وملس

سج اک ) « إن اِلين يكتمون ما أنّزّنلا من ابلينات» ےس دورسی امنز ےک ڑپےنھ کت ےک انگہ اعمف رک دےیئ اجےت ںیہ۔ رعوہ ےتہک ںیہ وہ آتی ہی ےہ

اتکب ںیم ایبن یک ےہ۔ ان رپ اہلل یک تنعل ےہ وج ولگ اہلل یک اس انزل یک وہیئ دہاتی وک اپھچےت ںیہ وج اس ےن ولوگں ےک ےیل اینپ  (رتہمج ہی ےہ ہک

 تنعل رکےن واولں یک تنعل ےہ۔(دورسے) اور

 

 

 

 :بَاُب اَلِْستِنْثَاِر ِِف الْوُُضوءِ  -25
 ووض ںیم انک اصف رکان رضوری ےہ: ابب

 .اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ  َذَكَرُه ُعثَْماُن َوَعبُْد اهللَِ ْبُن َزيٍْد َواْبُن َعَباٍس رَِضَ اهللَُ َعنُْهْم َعِن 

  ےس  لق ایک ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس اس ہلئسم وک امثعن اور دبعاہلل نب زدی اور انب ابعس ر ی اہلل  مہن ےن روسل اہلل 

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبَْدانُ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  يُونُُس  أ ْخرَبَ

َ
بُو إِْدِريَس  أ

َ
نَُه َسِمعَ       ،  أ

َ
بَا  أ

َ
أ

نَُه قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  ُهَريَْرةَ 
َ
 فَلْيَ "     :أ

َ
، َمْن تَوََضأ  ".َوَمِن اْستَْجَمَر فَلْيُوتِرْ       ْستَنُِْثْ
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 ےس انس، وہ یبن رکمی یلص اہلل مہ ےس دبعان ےن ایبن ایک، اہک اںیہن ویسن ےن زرہی ےک واےطس ےس ربخ دی، اہک اںیہن اوبادرسی ےن اتبای، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع

ےن رفامای وج صخش ووض رکے اےس اچےیہ ہک انک اصف رکے اور وج رھتپ ےس ااجنتسء رکے اےس اچےیہ ہک  وملسیلص اہلل ہیلع  آپ ہیلع وملس ےس  لق رکےت ںیہ ہک

 ےس رکے۔ (ینعی اکی ای نیت ای اپچن یہ) اطق دعد

 

 

 

 :بَاُب اَلِْسِتْجَماِر ِوتًْرا -26
 ےس ااجنتسء رکان اچےیہ( ڈولیھں ) اطق دعد : ابب

 112 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب الِّزنَادِ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
ْعَرِج  َعِن       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل       ،  أ

َ
أ

 "     :قَاَل       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
، إَِذا تَوََضأ نِْفِه ُثَم َِلَنُُْثْ

َ
َحُدُكْم فَلْيَْجَعْل ِِف أ

َ
َحُدُكْم       َوَمِن اْستَْجَمَر فَلْيُوتِْر،       أ

َ
َوإَِذا اْستَيَْقَظ أ

ْن يُْدِخلََها ِِف وَُضوئِِه، 
َ
ْيَن بَاتَْت يَ       ِمْن نَْوِمِه فَلْيَْغِسْل يََدُه َقبَْل أ

َ
َحَدُكْم ََل يَْدِري أ

َ
 ".ُدهُ فَإَِن أ

یلص  روسل اہلل  رکےت ںیہ ہکمہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اہک مہ وک ام ک ےن اوبازلاند ےک واےطس ےس ربخ دی، وہ ارعج ےس، وہ اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس  لق

اصف رکے اور وج صخش رھتپوں ےس ااجنتسء رکے  (اےس) ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ ووض رکے وت اےس اچےیہ ہک اینپ انک ںیم اپین دے رھپ اہلل ہیلع وملس

ےس ااجنتسء رکے اور بج مت ںیم ےس وکیئ وس رک اےھٹ، وت ووض ےک اپین ںیم اہھت ڈاےنل ےس ےلہپ اےس دوھ ےل۔ ویکہکن مت  (ینعی اکی ای نیت) اےس اچےیہ ہک ےب وجڑ دعد

 ںیم ےس وکیئ ںیہن اجاتن ہک رات وک اس اک اہھت اہکں راہ ےہ۔

 

 

 

 :بَاُب َغْسِل الرِْجلنَْيِ َوََل َيْمَسُح لََعَ الَْقَدَمنْيِ  -27
 دوونں اپؤں دوھان اچےیہ اور دقومں رپ حسم ہن رکان اچےیہ: ابب
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 113 :دحثی ربمن

بُو َعَوانَةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس  َحَدَثنَا
َ
ِِب بِْْشٍ  َعنْ       ،  أ

َ
َُتَلََف      :قَاَل       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن َعْمٍرو َعنْ       ،  بِْن َماَهَك يُوُسَف  َعنْ       ،  أ

،       اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َعَنا ِِف َسْفَرٍة َسافَْرنَاَها،  رَْهْقنَا الَْعرْصَ
َ
ْدَرَكنَا َوقَْد أ

َ
 َوَّنْمَسُح لََعَ       فَأ

ُ
رُْجِلنَا، فََجَعلْنَا َّنتَوََضأ

َ
 أ

لَْعَ َصْوتِهِ       
َ
ْو ثاََلثًا"     :َفنَاَدى بِأ

َ
ْعَقاِب ِمَن اّنَلاِر َمَرَتنْيِ أ

َ
 ".َويْل  لِْْل

اکی )  ںیہ ہکںیہ، وہ ےتہک مہ ےس ومٰیس ےن ایبن ایک، ان ےس اوبوعاہن ےن، وہ اوبرشب ےس، وہ ویفس نب امکہ ےس، وہ دبعاہلل نب رمعو ر ی اہلل امہنع ےس رواتی رکےت

ےن مہ وک اپ ایل اور رصع اک وتق آ اچنہپ اھت۔ مہ ووض  یلص اہلل ہیلع وملس آپ (وھتڑی دری دعب) اکی رفس ںیم مہ ےس ےھچیپ رہ ےئگ۔ رھپ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل (رمہبت

 «ويل لْلعقاب من اّنلار» ےن رفامای یلص اہلل ہیلع وملس مہ اپؤں رپ حسم رکےن ےگل۔ آپ (ایھچ رطح اپؤں دوھےن یک اجبےئ دلجی ںیم) رکےن ےگل اور
 دو رمہبت ای نیت رمہبت رفامای۔  اڑیویں ےک ےیل آگ اک ذعاب ےہ 

 

 

 

 :بَاُب الَْمّْضَمَّضِة ِِف الْوُُضوءِ  -28
 ووض ںیم یلک رکان: ابب

 .َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ قَاََلُ اْبُن َعَباٍس َوَعبُْد اهللَِ ْبُن َزيٍْد رَِضَ اهللَُ َعنُْهْم 

 ےس  لق ایک ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس اس ہلئسم وک انب ابعس اور دبعاہلل نب زدی ر ی اہلل  مہن ےن روسل اہلل

 

 

 

 114 :دحثی ربمن

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ ْخرَبَ

َ
َمْوََّل ُعثَْماَن بِْن  ُِحَْرانَ  َعنْ       ،  َعَّطاُء ْبُن يَِّزيدَ  أ

ى      َعَفاَن، 
َ
نَُه َرأ

َ
فَْرَغ لََعَ يََديِْه ِمْن إِنَائِِه َفَغَسلَُهَما ثاََلَث َمَرا      َدََع بِوَُضوٍء،  ُعثَْماَن ْبَن َعَفان أ

َ
ْدَخَل يَِمينَُه ِِف       ٍت، فَأ

َ
ُثَم أ

،       الْوَُضوِء،  ِسِه،       ُثَم َغَسَل وَْجَهُه ثاََلثًا َوَيَديِْه إََِل الِْمْرَفَقنْيِ ثاََلثًا،       ُثَم َتَمّْضَمَض َواْستَنَّْشَق َواْستَنَُْثَ
ْ
ُثَم َغَسَل       ُثَم َمَسَح بَِرأ

 ََنَْو وُُضوِِئ َهَذا،      :ُثَم قَاَل       لُُكَ رِْجٍل ثاََلثًا، 
ُ
يُْت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيتَوََضأ

َ
 ََنَْو وُُضوِِئ َهَذا، "     :َوقَاَل       َرأ

َ
َمْن تَوََضأ

 ".ََلُ َما َتَقَدَم ِمْن َذنِْبهِ َغَفَر اهللَُ       ُثَم َصىَل َرْكَعتنَْيِ ََل َُيَِدُث ِفيِهَما َّنْفَسُه،       
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 ی اہلل ہنع ےک واےطس ےس ربخ مہ ےس اوباامیلن ےن ایبن ایک، اہک مہ وک بیعش ےن زرہی ےک واےطس ےس ربخ دی، اہک مہ وک اطعء نب زیدی ےن رمحان ومٰیل امثعن نب افعن ر

ڈاال۔ رھپ دوونں اہوھتں وک نیت دہعف  (ےل رک) اای اور اےنپ دوونں اہوھتں رپ ربنت ےس اپیناوہنں ےن ووض اک اپین وگنم دی، اوہنں ےن امثعن ر ی اہلل ہنع وک داھکی ہک

وھای اور وینہکں کت نیت دہعف اہھت دوھےئ، رھپ دوھای۔ رھپ اانپ داانہ اہھت ووض رک ےک اپین ںیم ڈاال۔ رھپ یلک یک، رھپ انک ںیم اپین دای، رھپ انک اصف یک۔ رھپ نیت دہعف اانپ ہنم د

وک داھکی ہک آپ ریمے اس ووض اسیج ووض رفامای رکےت ےھت اور  یلص اہلل ہیلع وملس اےنپ رس اک حسم ایک۔ رھپ رہ اکی اپؤں نیت دہعف دوھای۔ رھپ رفامای ںیم ےن روسل اہلل

ںیم اےنپ دل ےس ابںیت ہن رکے۔ وت اہلل دو رتعک ڑپےھ سج  (وضحر بلق ےس) ےن رفامای ہک وج صخش ریمے اس ووض اسیج ووض رکے اور یلص اہلل ہیلع وملس آپ

 اعتٰیل اس ےک ےلھچپ انگہ اعمف رک داتی ےہ۔

 

 

 

ْعَقاِب  -29
َ
 :بَاُب َغْسِل اْل

 اڑیویں ےک دوھےن ےک ایبن ںیم: ابب

 
َ
 .َوََكَن اْبُن ِسرِييَن َيْغِسُل َموِْضَع اْْلَاتَِم إَِذا تَوََضأ

 دوھای رکےت ےھت۔ (یھب) ےچین یک ہگجاامم انب ریسنی ووض رکےت وتق اوگنیھٹ ےک 

 

 

 

 115 :دحثی ربمن

ِِب إِيَاٍس  َحَدَثنَا
َ
بَا ُهَريَْرةَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن ِزَيادٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدُم ْبُن أ

َ
َوََكَن َيُمُر بِنَا       ،  أ

ْسِبُغوا الْوُُضوَء،      :قَاَل       َواّنَلاُس َيتَوََضئُوَن ِمَن الِْمّْطَهَرِة، 
َ
بَا الَْقاِسِم َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       أ

َ
ْعَقاِب ِمَن "     :قَاَل       فَإَِن أ

َ
َويْل  لِْْل

 ".اّنَلارِ 
 ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دمحم نب زاید ےن ایبن ایک، وہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع مہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ

ےن  یلص اہلل ہیلع وملس وہ امہرے اپس ےس زگرے اور ولگ ولےٹ ےس ووض رک رےہ ےھت۔ آپ ےن اہک ایھچ رطح ووض رکو ویکہکن اوبااقلمس ےس انس

 اڑیویں ےک ےیل آگ اک ذعاب ےہ۔ (کشخ) رفامای
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 :بَاُب َغْسِل الرِْجلنَْيِ ِِف اّنَلْعلنَْيِ َوََل َيْمَسُح لََعَ اّنَلْعلنَْيِ  -31
 وجوتں ےک ادنر اپؤں دوھان اچےیہ اور وجوتں رپ حسم ہن رکان اچےیہ: ابب

 111 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَُه قَاَل ِلَعبِْد اهللَِ بِْن       ،  ُعبَيِْد بِْن ُجَريٍْج  َعنْ       ،  َسِعيٍد الَْمْقرُبِِي  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
أ

بَا َعبِْد الرَِْحَِن،      :ُعَمرَ 
َ
       يَا أ

َ
َحًدا ِمْن أ

َ
َر أ

َ
ْرَبًعا لَْم أ

َ
ْيتَُك تَْصنَُع أ

َ
     :َوَما ِِهَ يَا اْبَن ُجَريٍْج ؟ قَاَل      :قَاَل       ْصَحابَِك يَْصنَُعَها، َرأ

 ، ْرََكِن إََِل اَْلََمانِينَْيِ
َ
ْيتَُك ََل َتَمُس ِمَن اْْل

َ
ْيتَُك تَلْبَُس اّنلَِعاَل الِسبِْتَيَة،       َرأ

َ
ْيتَُك تَْصبُُغ بِالُصْفَرِة،       َوَرأ

َ
ْيتَُك إَِذا َورَ       َوَرأ

َ
أ

ِوَيِة،  نَْت َحََّت ََكَن يَْوُم الََتْ
َ
ْوا الِْهاَلَل َولَْم تُِهَل أ

َ
َهَل اّنَلاُس إَِذا َرأ

َ
ْرََكُن، "     : َعبُْد اهللَِ  قَاَل       ُكنَْت بَِمَكَة أ

َ
َما اْْل

َ
َر       أ

َ
فَإِِِن لَْم أ

، رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه  يُْت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم       وََسلََم َيَمُس إََِل اَْلََمانِينَْيِ
َ
َما اّنلَِعاُل الِسبِْتَيُة فَإِِِن َرأ

َ
َوأ

 ِفيَها، 
ُ
لْبَسَ       يَلْبَُس اّنَلْعَل الَِِت لَيَْس ِفيَها َشَعر  َوَيتَوََضأ

َ
ْن أ

َ
ِحُب أ

ُ
نَا أ

َ
يُْت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ       َها، فَأ

َ
َما الُصْفَرُة فَإِِِن َرأ

َ
َوأ

ْصبَُغ بَِها،       َعلَيِْه وََسلََم يَْصبُُغ بَِها، 
َ
ْن أ

َ
ِحُب أ

ُ
نَا أ

َ
َر رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       فَأ

َ
َما اْْلِْهاَلُل فَإِِِن لَْم أ

َ
يُِهُل َحََّت  َوأ

 ".تَنْبَِعَث بِِه َراِحلَتُهُ 
 ر ی ےک واےطس ےس ربخ دی، وہ دیبعاہلل نب رججی ےس  لق رکےت ںیہ ہک 

میي
ل

اوہنں ےن دبعاہلل نب رمع ےس مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اہک مہ وک ام ک ےن دیعس ا

وہ ایک ! داھکی ےہ ںیھنج اہمترے اسویھتں وک رکےت وہےئ ںیہن داھکی۔ وہ ےنہک ےگل، اے انب رججیںیم ےن ںیہمت اچر اےسی اکم رکےت وہےئ ! اے اوبدبعارلنٰمح اہک

ںیم ےن آپ وک یتسب  (دورسے) ںیہ؟ انب رججی ےن اہک ہک ںیم ےن  راف ےک وتق آپ وک داھکی ہک دو امیین رونکں ےک وسا یسک اور رنک وک آپ ںیہن وھچےت وہ۔

ذی ) ںیم ےن ہی دیھکی ہک بج آپ ہکم ںیم ےھت، ولگ (وچیھت ابت) ںیم ےن داھکی ہک آپ زرد رگن اامعتسل رکےت وہ اور (رسیتے) وجےت ےنہپ وہےئ داھکی اور

 امہنع ےن وجاب جح اک ارحام ابدنھ ہ ےت ںیہ اور آپ آوھٹںی اترخی کت ارحام ںیہن ابدنےتھ۔ دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل (اور) اچدن دھکی رک کیبل اکپرےن ےتگل ںیہ۔ (اہجحل اک

وک امیین رونکں ےک العوہ یسک اور رنک وک وھچےت وہےئ ںیہن داھکی اور رےہ  یلص اہلل ہیلع وملس اراکن وک وت ںیم ویں ںیہن وھچات ہک ںیم ےن روسل اہلل (دورسے) دای ہک

ے رپ ابل ںیہن ےھت اور آپ اںیہن وک ےنہپ ےنہپ ووض رفامای رکےت ےھت، وت وک اےسی وجےت ےنہپ وہےئ داھکی ہک نج ےک ڑمچ یلص اہلل ہیلع وملس وجےت، وت ںیم ےن روسل اہلل

وک زرد رگن رےتگن وہےئ داھکی ےہ۔ وت ںیم یھب ایس رگن ےس  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم یھب ا یہ وک اننہپ دنسپ رکات وہں اور زرد رگن یک ابت ہی ےہ ہک ںیم ےن روسل اہلل

وک اس وتق کت ارحام ابدنےتھ وہےئ ںیہن داھکی بج کت آپ یک اوینٹن  یلص اہلل ہیلع وملس ےنھ اک اعمہلم ہی ےہ ہک ںیم ےن روسل اہللرانگن دنسپ رکات وہں اور ارحام ابدن

 آپ وک ےل رک ہن لچ ڑپیت۔
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 :بَاُب اّتَليَُمِن ِِف الْوُُضوِء َوالُْغْسلِ  -31
 ووض اور لسغ ںیم داینہ اج بن ےس ادتباء رکان رضوری ےہ: ابب

 111 :دحثی ربمن

ِم َعِّطَيةَ  َعنْ       ،  َحْفَصَة بِنِْت ِسرِيينَ  َعنْ       ،  َخاِِل   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
ُ
قَاَل      :قَالَْت       ،  أ

َن بَِميَاِمِنَها َوَمَواِضِع الْوُُضوِء ِمنَْها"     :لَُهَن ِِف َغْسِل ابْنَِتهِ اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم 
ْ
 ".ابَْدأ

یلص اہلل ہیلع  روسل اہلل مہ ےس دسمد ےن ایبن ایک، ان ےس اامسلیع ےن، ان ےس اخ د ےن ہصفح تنب ریسنی ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ ام ہیطع ےس رواتی رکیت ںیہ ہک

ا ء ووض ےس لسغ یک ادتباء رکو۔ (زب ب ر ی اہلل اہنع) اصزبحادی (رموحہم) ےن اینپ وملس

 

ض
ع
 وک لسغ دےنی ےک وتق رفامای اھت ہک لسغ داینہ رطف ےس دو، اور ا

 

 

 111 :دحثی ربمن

ِن      :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َحْفُص ْبُن ُعَمرَ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ْشَعُث  أ

َ
ِِب  َسِمْعُت      :َقاَل       ،  ْبُن ُسلَيْمٍ أ

َ
وقٍ  َعنْ       ،  أ ،  َمْْسُ

نِِه َُكِهِ ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُيْعِجبُُه اّتَليَُمُن ِِف َتنَُعِلِه َوتَرَُجِلِه َوُّطُهورِهِ َوِِّف شَ "     :قَالَْت       ،  َعائَِّشةَ َعنْ       
ْ
 ".أ
و نین

 

و
م
ل

اع ہش دصہقی ر ی اہلل  مہ ےس صفح نب رمع ےن ایبن ایک، ان ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اںیہن اثعش نب میلس ےن ربخ دی، ان ےک ابپ ےن رسموق ےس انس، وہ ام ا

اےنپ رہ اکم ںیم داینہ رطف ےس اکم یک ادتباء رکےن  وجات ےننہپ، یھگنک رکےن، ووض رکےن اور یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل اہنع ےس رواتی رکےت ںیہ ہک وہ رفامیت ںیہ ہک

 وک دنسپ رفامای رکےت ےھت۔

 

 

 

 :بَاُب اّتْلَِماِس الْوَُضوِء إَِذا َحانَِت الَصاَلةُ  -32
 امنز اک وتق وہ اجےن رپ اپین یک التش رضوری ےہ: ابب

َل اّتَليَُممُ       فَلَْم يُوَجْد،       َوقَالَْت ََعئَِّشُة َحرََّضَِت الُصبُْح فَاّتْلُِمَس الَْماُء،   .َفَْنَ

و نین اع ہش ر ی اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک 

 

و
م
ل

 ۔ اپین التش ایک ایگ، رگم ںیہن الم۔ وت آتی ممیت انزل وہیئ ،  حبص وہ یئگ  (اکی رفس ںیم) ام ا
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 111 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب َّطلَْحةَ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  إِْسَحاَق بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن أ

َ
نَُه       ،  أ

َ
أ

، "     :قَاَل  يُْت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وََحانَْت َصاَلُة الَْعرْصِ
َ
ُدوُه، فَ       َرأ ِِتَ رَُسوُل       اّتْلََمَس اّنَلاُس الْوَُضوَء فَلَْم جَيِ

ُ
فَأ

نَاِء يََدُه،       اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بِوَُضوٍء،  ْن َيتَوََض       َفوََضَع رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف َذلَِك اْْلِ
َ
َمَر اّنَلاَس أ

َ
ئُوا َوأ

َصابِِعِه َحََّت تَوََضئُوا ِمْن ِعنِْد آِخرِِهمْ      :قَاَل       ِمنُْه، 
َ
يُْت الَْماَء يَنْبُُع ِمْن ََتِْت أ

َ
 ".فََرأ

ہنع ےس  لق رکےت ںیہ، وہ  ہللمہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ وک ام ک ےن ااحسق نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ےس ربخ دی، وہ اسن نب ام ک ر ی ا

یلص اہلل ہیلع  وک داھکی ہک امنز رصع اک وتق آ ایگ، ولوگں ےن اپین التش ایک، بج اںیہن اپین ہن الم، وت روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن روسل اہلل رفامےت ںیہ ہک

ےس ووض  (ربنت) ےن اس ںیم اانپ اہھت ڈال دای اور ولوگں وک مکح دای ہک ایس ہیلع وملسیلص اہلل  ووض ےک ےیل اپین الای ایگ۔ روسل اہلل (اکی ربنت ںیم) ےک اپس وملس

آرخی آدیم ےن یھب  (اقےلف ےک) الب راہ اھت۔ اہیں کت ہک (ےمشچ یک رطح) رکںی۔ اسن ر ی اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن داھکی آپ یک اویلگنں ےک ےچین ےس اپین

 ووض رک ایل۔

 

 

 

ي ُيْغَسُل بِِه َشَعُر اِْلنَْسانِ بَاُب  -33  :الَْماِء اَِلِ
 سج اپین ےس آدیم ےک ابل دوھےئ اجںیئ اس اپین اک اامعتسل رکان اجزئ ےہ ای ںیہن ؟: ابب

ْن ُيَتَخَذ ِمنَْها اْْلُيُوُط َواحْلِبَاُل، 
َ
ًسا أ

ْ
َوقَاَل الُّزْهِرُي إَِذا َولََغ . ا ِِف الَْمْسِجدِ وَُسْؤِر اللِِْكَِب َوَمَمِرهَ       َوََكَن َعَّطاء  ََل يََرى بِِه بَأ

 بِهِ 
ُ
ُدوا َماًء َفتَيََمُموا         :َيُقوُل اهللَُ َتَعاََل       َوقَاَل ُسْفيَاُن َهَذا الِْفْقُه بَِعيِْنِه، . ِِف إِنَاٍء لَيَْس ََلُ وَُضوء  َغرْيُُه َيتَوََضأ وََهَذا      فَلَْم َِتِ

 ، ،       َماء  ء   بِِه َوَيتَيََممُ       َوِِّف اّنَلْفِس ِمنُْه َِشْ
ُ
 .َيتَوََضأ

رےن اک ایبن۔ زرہی ےتہک اطعء نب ایب رابح آدویمں ےک ابولں ےس رایسں اور ڈورایں انبےن ںیم ھچک رحج ںیہن دےتھکی ےھت اور وتکں ےک وھجےٹ اور ان ےک دجسم ےس زگ

ربنت ںیم ہنم ڈال دے اور اس ےک العوہ ووض ےک ےیل اور اپین وموجد ہن وہ وت اس ےس ووض ایک اج اتکس ےہ۔ ایفسن ےتہک ںیہ ہک ہی  (اپین ےک رھبے) ںیہ ہک بج اتک یسک
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اس  (رہباحل) ےہ۔تعیبط اس ےس رفنت رکیت  (رگم) ےہ۔ (وت) ہلئسم اہلل اعتٰیل ےک اس اراشد ےس ھجمس ںیم آات ےہ۔ بج اپین ہن اپؤ وت ممیت رک ول اور ےتک اک وھجاٹ اپین

 ممیت یھب رک ےل۔ (اایتحًاط) ےس ووض رک ےل۔ اور

 

 

 

 112 :دحثی ربمن

اِئيُل  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َمالُِك ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا ِعنَْدنَا ِمْن      : ِلُعبَيَْدةَ  قُلُْت      :قَاَل       ،  ابِْن ِسرِيينَ  َعنْ       ،  ََعِصمٍ  َعنْ       ،  إَِْسَ
نٍَس، 

َ
ْهِل أ

َ
ْو ِمْن قِبَِل أ

َ
نٍَس أ

َ
َصبْنَاُه ِمْن قِبَِل أ

َ
ْن تَُكوَن ِعنِْدي َشَعَرة  ِمنُْه "     :َفَقاَل       َشَعِر اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

َ
َْل

َحُب إَِِلَ ِمَن اُِلّْنيَا َوَما ِفيَها
َ
 ".أ

اہلل ہنع  ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ارسالیئ ےن اعمص ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ انب ریسنی ےس  لق رکےت ںیہ، وہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دیبعہ ر ی مہ ےس ام ک نب اامسلیع

ےک رھگ واولں یک رطف ےس ےلم ںیہ، وج ںیمہ اسن ر ی اہلل ہنع ےس ای اسن ر ی اہلل ہنع  (ابمرک) ےک ھچک ابل یلص اہلل ہیلع وملس امہرے اپس روسل اہلل ےس اہک ہک

 دیبعہ ےن اہک ہک ارگ ریمے اپس ان ابولں ںیم ےس اکی ابل یھب وہ وت وہ ریمے ےیل اسری داین اور اس یک رہ زیچ ےس زایدہ زعزی ےہ۔ (ہی نس رک) ںیہ۔

 

 

 111 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َعبِْد الرَِحيمِ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
، ابِْن ِسرِيينَ  َعنْ       ،  ابِْن َعْونٍ  َعنْ       ،  َعَباد   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َسِعيُد ْبُن ُسلَيَْمانَ  أ

نٍَس  َعنْ       
َ
َوَل مَ "      ،  أ

َ
بُو َّطلَْحَة أ

َ
َسُه ََكَن أ

ْ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم لََما َحلََق َرأ

َ
َخَذ ِمْن َشَعِرهِ أ

َ
 ".ْن أ

ےس ایبن ایک۔ وہ انب ریسنی  مہ ےس دمحم نب دبعارلمیح ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ وک دیعس نب نامیلن ےن ربخ دی اوہنں ےن، اہک مہ ےس ابعد ےن انب وعن ےک واےطس

بج رس ےک ابل ڈنمواےئ وت بس ےس ےلہپ اوبہحلط ر ی  (ۃجح اولداع ںیم) ےن وملسیلص اہلل ہیلع  روسل اہلل ےس، وہ اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس  لق رکےت ںیہ ہک

 ےک ابل ےیل ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس اہلل ہنع ےن آپ

 

 

 

َحِدُكْم فَلْيَْغِسلُْه َسبًْعا -م 33
َ
 :بَاُب إَِذا َْشَِب اللََْكُْب ِِف إِنَاِء أ
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 (وت ایک رکان اچےیہ ) بج اتک ربنت ںیم یپ ےل : ابب

 112 :دحثی ربمن

ِِب الِّزنَادِ  َعنْ       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا
َ
ْعَرِج  َعِن       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
إَِن رَُسوَل اهللَِ َصىَل      :قَاَل       ،  أ

َحِدُكْم فَلْيَْغِسلُْه َسبًْعا"     :قَاَل       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
 ".إَِذا َْشَِب اللََْكُْب ِِف إِنَاِء أ

یلص اہلل  روسل اہلل ںیہ ہک مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اںیہن اامم ام ک ےن اوبازلاند ےس ربخ دی، وہ ارعج ےس، وہ اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس رواتی رکےت

 ۔(وت اپک وہ اجےئ اگ) یپ ےل وت اس وک است رمہبت دوھ ول (ھچک) ںیم ےس یسک ےک ربنت ںیم ےس ےن رفامای ہک بج اتک مت ہیلع وملس

 

 

 113 :دحثی ربمن

نَا      ،  إِْسَحاُق  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب  َسِمْعُت       ،  َعبُْد الرَِْحَِن ْبُن َعبِْد اهللَِ بِْن ِدينَارٍ  َحَدَثنَا      ،  َعبُْد الَصَمدِ  أ

َ
ِِب َصاِلٍح  َعنْ       ،  أ

َ
،  أ

ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       
َ
ُكُل الَُثَى ِمَن الَْعَّطِش، "      َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  أ

ْ
ى ََكْبًا يَأ

َ
َن رَُجاًل َرأ

َ
َخَذ الرَُجُل ُخَفُه،       أ

َ
فَأ

ْرَواُه، فََجَعَل َيْغرُِف ََلُ بِِه َحََّت       
َ
ْدَخلَُه اجْلََنةَ       فََّشَكَر اهللَُ ََلُ،        أ

َ
 ".فَأ

پ ےس انس، وہ اوباصحل ےس، وہ اوبرہریہ مہ ےس ااحسق ےن ایبن ایک، اہک مہ وک دبعادمصل ےن ربخ دی، اہک مہ وک دبعارلنٰمح نب دبعاہلل نب دانیر ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اےنپ اب

ےن رفامای ہک اکی صخش ےن اکی ےتک وک داھکی، وج ایپس یک وہج ےس یلیگ  یلص اہلل ہیلع وملس آپ ہ روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس  لق رکےت ںیہر ی اہلل ہنع ےس، و

صخش ےک اس اکم یک دقر یک اور اےس تنج یٹم اھک راہ اھت۔ وت اس صخش ےن اانپ ومزہ ایل اور اس ےس اپین رھب رک الپےن اگل، ٰیتح ہک اس وک وخب ریساب رک دای۔ اہلل ےن اس 

 ںیم دالخ رک دای۔

 

 

 

 114 :دحثی ربمن

ِْحَُد ْبُن َشِبيٍب  َوقَاَل 
َ
ِِب  َحَدَثنَا     : أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َِحَّْزُة ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  يُونَُس  َعنْ       ،  أ

َ
     :قَاَل       ،  أ

ُب َتبُوُل َوُتْقِبُل َوتُْدبُِر ِِف الَْمْسِجِد ِِف َزَماِن رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ  فَلَْم يَُكونُوا يَرُُشوَن َشيْئًا       ، ََكنَِت اللِِْكَ
 .ِمْن َذلَِك 
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ےس ایبن ایک، وہ انب اہشب ےس  لق رکےت ںیہ، اوہنں ےن اہک ھجم ےس زمحہ نب دبعاہلل ےن اےنپ ادمح نب بیبش ےن اہک ہک مہ ےس ریمے وا د ےن ویسن ےک واےطس 

ےک زامےن ںیم ےتک دجسم ںیم آےت اجےت ےھت نکیل  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ےک واےطس ےس ایبن ایک۔ وہ ےتہک ےھت ہک (ینعی دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع) ابپ

 اپین ںیہن ڑھچےتک ےھت۔ولگ ان وہگجں رپ 

 

 

 

 115 :دحثی ربمن

ِِب الَسَفرِ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َحْفُص ْبُن ُعَمرَ  َحَدَثنَا
َ
لُْت      :قَاَل       ،  َعِدِي بِْن َحاتِمٍ  َعنْ       ،  الَّشْعيِِبِ  َعنْ       ،  ابِْن أ

َ
َسأ

، "     :َفَقاَل       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، اّنَليِِبَ َصىَل  رَْسلَْت ََكْبََك الُْمَعلََم َفَقتََل فَلُُكْ
َ
ْمَسَكُه لََعَ َّنْفِسِه،       إَِذا أ

َ
ُكْل فَإَِّنَما أ

ْ
َكَل َفاَل تَأ

َ
َوإَِذا أ

ِجُد َمَعُه ََكْبًا آَخَر،      :قُلُْت       
َ
رِْسُل ََكيِِْب فَأ

ُ
ُكْل،      :قَاَل       أ

ْ
 ".فَإَِّنَما َسَميَْت لََعَ ََكِْبَك َولَْم تَُسِم لََعَ ََكٍْب آَخرَ       فاََل تَأ

مت ےس رواتی رکےت ںیہ مہ ےس صفح نب رمع ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن انب ایب ارفسل ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ یبعش ےس  لق رفامےت ںیہ، وہ دعی نب اح

ےن رفامای ہک بج وت اےنپ دساھےئ وہےئ ےتک وک  یلص اہلل ہیلع وملس درایتف ایک۔ وت آپ (ےتک ےک اکشر ےک قلعتم) ےس یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہللںیم ےن  ہک

ویکہکن اب اس ےن اکشر اےنپ ےیل ڑکپا ہن اھکویئ۔  (اس وک) اھک ےل وت، وت (ھچک) وک اھک اور ارگ وہ اتک اس اکشر ںیم ےس وخد (اکشر) وھچڑے اور وہ اکشر رک ےل وت، وت اس

ےن رفامای۔ رھپ تم  یلص اہلل ہیلع وملس اےنپ ےتک وھچڑات وہں، رھپ اس ےک اسھت دورسے ےتک وک یھب اپات وہں۔ آپ(اکشر ےک ےیل) ےہ۔ ںیم ےن اہک ہک ضعب دہعف ںیم

 اےنپ ےتک رپ ڑپیھ یھت۔ دورسے ےتک رپ ںیہن ڑپیھ۔ «بسم اهلل»اھک۔ ویکہکن مت ےن

 

 

 

، ِمَن الُْقبُِل َواُِلبُرِ  -34  :بَاُب َمْن لَْم يََر الْوُُضوَء إََِل ِمَن الَْمْخرََجنْيِ
 اس ابرے ںیم ہک ضعب ولوگں ےک زندکی رصف اشیپب اور اپاخےن یک راہ ےس ھچک ےنلکن ےس ووض وٹاتٹ ےہ: ابب

َحد  ِمنُْكْم          :َوقَْوِل اهللَِ َتَعاََل 
َ
ْو َجاَء أ

َ
ْو ِمْن َذَكِرهِ ََنُْو الَْقْملَِة      ِمَن الَْغائِِّط أ

َ
َوقَاَل َعَّطاء  ِفيَمْن ََيُْرُج ِمْن ُدبُِرهِ اُِلوُد أ

ََعَد الَصاَلَة، . يُِعيُد الْوُُضوءَ 
َ
َخَذ ِمْن  َوقَاَل . َولَْم يُِعِد الْوُُضوءَ       َوقَاَل َجابُِر ْبُن َعبِْد اهللَِ إَِذا َضِحَك ِِف الَصاَلِة أ

َ
احْلََسُن إِْن أ

ْو َخلََع ُخَفيِْه فاََل وُُضوَء َعلَيْهِ 
َ
ْظَفارِهِ أ

َ
بُو ُهَريَْرَة ََل وُُضوَء إََِل ِمْن َحَدٍث . َشَعِرهِ َوأ

َ
َن اّنَليِِبَ . َوقَاَل أ

َ
َوُيْذَكُر َعْن َجابٍِر أ

فَُه اَِلُم فََرَكَع وََسَجَد،       لِرقَاِع فَُريَِمَ رَُجل  بَِسْهٍم، َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن ِِف َغّْزَوِة َذاِت ا َوقَاَل . َوَمََض ِِف َصاَلتِهِ       َفَْنَ
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ْهُل احْلَِجاِز لَ . احْلََسُن َما َزاَل الُْمْسِلُموَن يَُصلُوَن ِِف ِجَراَحاتِِهمْ 
َ
يَْس ِِف اَِلِم َوقَاَل َّطاوُس  َوُُمََمُد ْبُن َعيَِلٍ َوَعَّطاء  َوأ

ًة فََخَرَج ِمنَْها اَِلُم، . وُُضوء          وََعرَصَ اْبُن ُعَمَر َبُْثَ
ْ
ْوََف َدًما َفَمََض ِِف َصاَلتِهِ . َولَْم َيتَوََضأ

َ
ِِب أ

َ
َوقَاَل اْبُن ُعَمَر . َوَبَّزَق اْبُن أ

 .هِ َواحْلََسُن ِفيَمْن ََيْتَِجُم لَيَْس َعلَيِْه إََِل َغْسُل َُمَاَِجِ 

اطعء ےتہک ںیہ ہک سج صخش ےک ےلھچپ ہصح   بج مت ںیم ےس وکیئ اضقء احتج ےس افرغ وہ رک آےئ وت مت اپین ہن اپؤ وت ممیت رک ول۔  ویکہکن اہلل اعتٰیل ےن رفامای ےہ ہک

اےس اچےیہ ہک ووض ولاٹےئ اور اجرب نب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک وکیئ ڑیکا ای وجں یک مسق اک وکیئ اجونر ےلکن  (ینعی ذرک ای رفج ےس) ای اےلگ ہصح ےس (ینعی درب ےس) ےس

اےنپ ابل ارتواےئ ای اننخ وٹکاےئ ای  (ووض ےک دعب) ےن اہک ہک سج صخش ےن(رصبی) امنز ںیم سنہ ڑپے وت امنز ولاٹےئ اور ووض ہن ولاٹےئ اور نسح (آدیم) بج

 ںیہ ہک ووض دحث ےک وسا یسک اور زیچ ےس رفض ںیہن ےہ اور اجرب ر ی اہلل ہنع ےس  لق ایک ایگ ےہ ومزے ااتر ڈاےل اس رپ ووض ںیہن ےہ۔ اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےتہک

ےس تہب وخن اہب رگم اس ےن رھپ یھب  (ےک مسج) ےھت۔ اکی صخش ےک ریت امرا ایگ اور اس (رشتفی رفام) ذات ارلاقع یک ڑلایئ ںیم یلص اہلل ہیلع وملس ہک روسل اہلل

اجحز ےک زندکی  اور امنز وپری رک یل اور نسح رصبی ےن اہک ہک املسمن ہشیمہ اےنپ زومخں ےک ابووجد امنز ڑپاھ رکےت ےھت اور اطؤس، دمحم نب یلع اور الہ روکع اور دجسہ ایک

ووض ںیہن ایک اور  (دوابرہ) الکن۔ رگم آپ ےناکی یسنھپ وک داب دای وت اس ےس وخن  (اینپ) ںیہن وہات۔ دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن (وابج) ےس ووض (ےنلکن) وخن

ںیہ ہک سج ہگج ےنھچپ ےگل وہں اس  انب ایب اویف ےن وخن وھتاک۔ رگم وہ اینپ امنز ڑپےتھ رےہ اور انب رمع اور نسح ر ی اہلل  مہن ےنھچپ وگلاےن واےل ےک ابرے ںیم ہی ےتہک

  وک دوھےل، دوابرہ ووض رکےن یک رضورت ںیہن۔
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ِِب إِيَاٍس  َحَدَثنَا
َ
ِِب ِذئٍْب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدُم ْبُن أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  َسِعيٍد الَْمْقرُبِِي  َحَدَثنَا      ،  اْبُن أ

َ
قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل      :قَاَل       ،  أ

ْعَجِِمٌ       ، "َما لَْم َُيِْدْث       الَْعبُْد ِِف َصاَلٍة َما ََكَن ِِف الَْمْسِجِد يَنْتَِظُر الَصاَلَة، ََل يََّزاُل "     :اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
َما      :َفَقاَل رَُجل  أ

بَا ُهَريَْرَة ؟ قَاَل 
َ
َّطةَ      :احْلََدُث يَا أ  .الَصوُْت َيْعِِن الرََّضْ

 ر ی ےن ایبن ایک، وہ اوبرہریہ ےس رواتی رکےت مہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن
میي
ل

 اہک مہ ےس انب ایب ذبئ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دیعس ا

کہ  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ںیہ، وہ ےتہک ںیہ ہک

 

 ي
قی
وہ دحث ہن ےن رفامای ہک دنبہ اس وتق کت امنز یہ ںیم راتہ ےہ بج کت وہ دجسم ںیم امنز اک ااظتنر رکات ےہ۔ اتو

 ۔(ےسج رعف اعم ںیم وگز امران ےتہک ںیہ) دحث ایک زیچ ےہ؟ اوہنں ےن رفامای ہک وہا وج ےھچیپ ےس اخرج وہ۔! رکے۔ اکی یمجع آدیم ےن وپاھچ ہک اے اوبرہریہ
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بُو الَْوَِلدِ  َحَدَثنَا
َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ،  َعِمهِ  َعنْ       ،  َعَباِد بِْن تَِميمٍ  َعنْ       ،  الُّزْهِريِ  َعِن       ،  ْبُن ُعيَيْنَةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ
َد ِرَيًا"     :قَاَل       وََسلََم،  ْو جَيِ

َ
 ".ََل َينرَْصِْف َحََّت يَْسَمَع َصْوتًا أ

انب ہنییع ےن، وہ زرہی ےس، وہ ابعد نب  میم ےس، وہ اےنپ اچچ ےس، وہ روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس رواتی رکےت ںیہ مہ ےس اوباولدیل ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس 

 آواز ہن نس ےل ای اس یک وب ہن اپ ےل۔ (رحی یک) اس وتق کت ہن رھپے بج کت (امنزی امنز ےس) ےن رفامای ہک یلص اہلل ہیلع وملس آپ ہک
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ْعَمِش  َعِن      ، َجِرير   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيدٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َيْعىَل اّثْلَْوِرِي  َعنْ       ،  اْْل

َ
،  ُُمََمٍد بِْن احْلَنَِفَيةِ  َعنْ       ،  ُمنِْذٍر أ

َل رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، ُكنُْت رَُجاًل َمَذاًء فَا"     : َعيَِلٌ  قَاَل      :قَاَل       
َ
ْسأ

َ
ْن أ

َ
ْسوَِد       ْستَْحيَيُْت أ

َ
َمْرُت الِْمْقَداَد ْبَن اْْل

َ
فَأ

ََلُ، 
َ
ْعَمِش  َعِن       ،  ُشْعَبةُ  َوَرَواهُ       ، "ِفيِه الْوُُضوءُ      :َفَقاَل       فََسأ

َ
 . اْْل

ہنع  مہ ےس رجری ےن اشمع ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ ذنمر ےس، وہ اوبٰیلعی وثری ےس، وہ دمحم انب اہیفنحل ےس  لق رکےت ںیہ ہک یلع ر ی اہللمہ ےس ہبیتق ےن ایبن ایک، اہک 

  ںیم ااسی آدیم اھت سج وک الیسن ذمی یک اکشتی یھت، رگم روسل اہلل ےن رفامای ہک

م
سل

ے درایتف رکےت وہےئ ےھجم رشم آیئ۔یلص اہلل ہیلع و
س

وت ںیم ےن انب االوسد وک مکح دای،  

 ےن رفامای ہک اس ںیم ووض رکان رفض ےہ۔ اس رواتی وک ہبعش ےن یھب اشمع ےس رواتی ایک۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےس وپاھچ، آپ یلص اہلل ہیلع وملس اوہنں ےن آپ
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ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  َشيْبَانُ  َحَدَثنَا      ،  َسْعُد ْبُن َحْفٍص  َحَدَثنَا
َ
نَ       ،  أ

َ
ْخرَبَُه،  َعَّطاَء ْبَن يََسارٍ  أ

َ
نَ       أ

َ
َزيَْد ْبَن  أ

ْخرَبَُه، َخاِِلٍ 
َ
َل       أ

َ
نَُه َسأ

َ
يَْت إَِذا َجاَمَع فَلَْم يُ      :قُلُْت       رَِضَ اهللَُ َعنُْه،  ُعثَْماَن ْبَن َعَفانَ  أ

َ
َرأ

َ
 َكَما "     :قَاَل ُعثَْمانُ       ْمِن، أ

ُ
َيتَوََضأ

 لِلَصاَلِة َوَيْغِسُل َذَكَرهُ 
ُ
لُْت َعْن َذلَِك َعِلًيا،       َسِمْعتُُه ِمْن رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،      :قَاَل ُعثَْمانُ       ، "َيتَوََضأ

َ
فََسأ

       ، َِبَ ْبَن َكْعٍب رَِضَ اهللَُ َعنُْهْم،       َوَّطلَْحَة،       َوالُّزَبرْيَ
ُ
َمُروُه بَِذلَِك       َوأ

َ
 .فَأ

دی نب اخ د ےن ربخ دی ہک مہ ےس دعس نب صفح ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ابیشن ےن ٰییحی ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ اطعء نب اسیر ےس  لق رکےت ںیہ، اںیہن ز

ارگ وکیئ صخش تبحص رکے اور ینم ہن ےلکن۔ رفامای ہک ووض رکے سج رطح امنز ےک ےیل ووض رکات ےہ اور اےنپ  ن نب افعن ر ی اہلل ہنع ےس وپاھچ ہکاوہنں ےن امثع
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رھپ ںیم ےن اس ےک ابرے ںیم  (زدی نب اخ د ےتہک ںیہ ہک) ےس انس ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن روسل اہلل (ہی) وضع وک دوھےل۔ امثعن ر ی اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک

 یلع، زریب، ہحلط اور ایب نب بعک ر ی اہلل  مہن ےس درایتف ایک۔ بس ےن اس صخش ےک ابرے ںیم یہی مکح دای۔
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نَا     :قَاَل       ،  إِْسَحاُق  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  اّنَلرَّْضُ  أ ْخرَبَ

َ
ِِب َصاِلٍح  َعنْ       ،  احْلََكمِ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  أ

َ
ِِب َسِعيٍد  َعنْ       ،  َذْكَواَن أ

َ
أ

ُسُه َيْقُّطُر،       ،  اْْلُْدِرِي 
ْ
نَْصاِر فََجاَء َوَرأ

َ
رَْسَل إََِل رَُجٍل ِمْن اْْل

َ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

َ
َصىَل اهللَُ َفَقاَل اّنَليِِبُ       أ
ْعَجلْنَاَك،      :َعلَيِْه وََسلَمَ 

َ
ْو قُِحّْطَت َفَعلَيَْك "     :َفَقاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       َّنَعْم،      :َفَقاَل       لََعلَنَا أ

َ
ْعِجلَْت أ

ُ
إَِذا أ

بُو َعبْد اهللَِ       ،  ُشْعبَةُ  َثنَاَحدَ      :قَاَل       ،  وَْهب   تَاَبَعهُ "الْوُُضوءُ 
َ
 .الْوُُضوءُ  ُشْعبَةَ  َعنْ       ،  َوََيََْي        ،  ُغنَْدر   َولَْم َيُقْل      :قَاَل أ

ےس، وہ اوب دیعس دخری ےس رواتی مہ ےس ااحسق نب وصنمر ےن ایبن ایک، اہک ںیمہ رضن ےن ربخ دی، اہک مہ وک ہبعش ےن مکح ےک واےطس ےس التبای، وہ ذوکان ےس، وہ اوباصحل 

ےن رفامای، اشدی مہ ےن  یلص اہلل ہیلع وملس ےن اکی ااصنری وک البای۔ وہ آےئ وت ان ےک رس ےس اپین کپٹ راہ اھت۔ روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل رکےت ںیہ ہک

آ ڑپے ای ںیہمت ازنال ہن وہ وت مت رپ ووض  (اک اکم) ےن رفامای ہک بج وکیئ دلجی  وملسیلص اہلل ہیلع ںیہمت دلجی ںیم ڈال دای۔ اوہنں ےن اہک، یج اہں۔ بت روسل اہلل

 ۔(لسغ رضوری ںیہن) ےہ

 

 

 

 :بَاُب الرَُجِل يُوَِضُئ َصاِحبَهُ  -35
 اس صخش ےک ابرے ںیم وج اےنپ اسیھت وک ووض رکاےئ: ابب

 111 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َساَلمٍ  َحَدثَِِن  ْخرَبَ
َ
َمْوََّل ابِْن  ُكَريٍْب  َعنْ       ،  ُموََس بِْن ُعْقبَةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  يَِّزيُد ْبُن َهاُرونَ  أ

َساَمَة بِْن َزيْدٍ  َعنْ       َعَباٍس، 
ُ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم لََما"      ،  أ

َ
فَاَض ِمْن َعَرفَة َعَدَل إََِل الِّشْعِب َفَقََض  أ

َ
أ

َساَمُة ْبُن َزيْدٍ       َحاَجتَُه، 
ُ
،      :قَاَل أ

ُ
ُصُب َعلَيِْه َوَيتَوََضأ

َ
تَُصيَِل ؟ َفَقاَل       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :َفُقلُْت       فََجَعلُْت أ

َ
َماَمَك      :أ

َ
  .      "الُْمَصىَل أ
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ےس، وہ ااسہم نب زدی ےس  دمحم نب السم ےن ایبن ایک، اہک مہ وک زیدی نب اہرون ےن ٰییحی ےس ربخ دی، وہ ومٰیس نب ہبقع ےس، وہ رکبی انب ابعس ےک آزاد رکدہ الغممہ ےس 

یلص اہلل  آپ) احتج یک۔ ااسہم ےتہک ںیہ ہک رھپاھگیٹ یک اج بن ڑم ےئگ، اور رعف  (اہپڑ یک) بج رعہف ےس ولےٹ، وت یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل  لق رکےت ںیہ ہک

ا ء) ےک یلص اہلل ہیلع وملس ںیم آپ (ےن ووض ایک اور ہیلع وملس

 

ض
ع
! ووض رفامےت رےہ۔ ںیم ےن اہک ای روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس رپ اپین ڈاےنل اگل اور آپ (ا

 ےہ۔ واہں امنز ڑپیھ اجےئ یگ۔ (ینعی زمدہفل ںیم) م اہمترے اسےنمرفامای امنز اک اقم وملس ےنیلص اہلل ہیلع  امنز ڑپںیھ ےگ؟ آپ (اب) آپ

 

 

 

 112 :دحثی ربمن

ِن      :قَاَل       ،  ََيََْي ْبَن َسِعيدٍ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َعبُْد الْوََهاِب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعْمُرو ْبُن َعيَِلٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
،  إِبَْراِهيمَ َسْعُد ْبُن  أ

ّنَ       
َ
ْخرَبَُه،  نَافَِع ْبَن ُجبرَْيِ بِْن ُمّْطِعمٍ أ

َ
نَُه َسِمعَ       أ

َ
نَُه ََكَن َمَع "      ،  الُْمِغرَيِة بِْن ُشْعبَةَ  َعنْ       َُيَِدُث،  ُعْرَوَة ْبَن الُْمِغرَيِة بِْن ُشْعبَةَ  أ

َ
أ

نَُه َذَهَب حِلَاَجٍة ََلُ،       لََم ِِف َسَفٍر، رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وَسَ 
َ
،       َوأ

ُ
َن ُمِغرَيَة َجَعَل يَُصُب الَْماَء َعلَيِْه وَُهَو َيتَوََضأ

َ
َفَغَسَل       َوأ

ِسِه َوَمَسَح لََعَ اْْلَُفنْيِ 
ْ
 ".وَْجَهُه َوَيَديِْه َوَمَسَح بَِرأ

ےن اہک مہ ےس دبعاولاہب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیم ےن ٰییحی نب دیعس ےس انس، اوہنں ےن اہک ےھجم دعس نب اربامیہ ےن انعف نب  مہ ےس رمعو نب یلع ےن ایبن ایک، اوہنں

یلص اہلل ہیلع  ہللوہ اکی رفس ںیم روسل ا ریبج نب معطم ےس التبای۔ اوہنں ےن رعوہ نب ریغمہ نب ہبعش ےس انس، وہ ریغمہ نب ہبعش ر ی اہلل ہنع ےس  لق رکےت ںیہ ہک

وت ریغمہ نب ہبعش آپ  (ےن ووض رشوع ایک یلص اہلل ہیلع وملس بج آپ واسپ آےئ، آپ)آپ رعف احتج ےک ےیل رشتفی ےل ےئگ (واہں) ےک اسھت ےھت۔ وملس

ا ء ووض) ےک

 

ض
ع
 رس اک حسم ایک اور ومزوں رپ حسم ایک۔ ووض رک رےہ ےھت آپ ےن اےنپ ہنم اور اہوھتں وک دوھای، یلص اہلل ہیلع وملس رپ اپین ڈاےنل ےگل۔ آپ (ا

 

 

 

 :بَاُب قَِراَءِة الُْقْرآِن َبْعَد احْلََدِث َوَغرْيِهِ  -36
 ےبووض وہےن یک احتل ںیم التوت رقآن رکان وریغہ اور وج اجزئ ںیہ ان اک ایبن: ابب

َس بِالِْقَراَءِة ِِف احْلََماِم،
ْ
َوقَاَل َِحَاد  َعْن إِبَْراِهيَم إِْن . َوبَِكتِْب الرَِسالَِة لََعَ َغرْيِ وُُضوءٍ        َوقَاَل َمنُْصور  َعْن إِبَْراِهيَم ََل بَأ

 .َوإََِل فاََل تَُسلِمْ       ََكَن َعلَيِْهْم إَِزار  فََسلِْم، 
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ھچک رحج ںیہن اور امحد ےن (یھب) ووض طخ ےنھکل ںیم ںیم التوت رقآن ںیم ھچک رحج ںیہن، ایس رطح ریغب (لسغ اخہن) وصنمر ےن اربامیہ ےس  لق ایک ےہ ہک امحم

 ہن وہ وت السم تم رکو۔ (ہت دنب) رپ ہت دنب وہ وت اس وک السم رکو، اور ارگ (امحم واےل آدیم ےک ندن) اربامیہ ےس  لق ایک ےہ ہک ارگ اس

 

 

 

 113 :دحثی ربمن

نَ       َمْوََّل ابِْن َعَباٍس،  ُكَريٍْب  َعنْ       ،  خَمَْرَمَة بِْن ُسلَيَْمانَ  َعنْ       ،  َمالِك   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا
َ
َعبَْد اهللَِ ْبَن  أ

ْخرَبَُه،  َعَباٍس 
َ
نَُه بَاَت ََلْلًَة ِعنَْد َميُْمونََة َزْوِج اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوِِهَ َخاّتَلُهُ "      أ

َ
فَاْضَّطَجْعُت ِِف َعْرِض       ، أ

ْهلُُه ِِف ُّطولَِها،       الْوَِساَدِة، 
َ
َفنَاَم رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َحََّت إَِذا       َواْضَّطَجَع رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوأ

ْو َقبْلَُه بِقَ 
َ
ْو َبْعَدُه بَِقِليٍل، اّْنتََصَف اللَيُْل أ

َ
اْستَيَْقَظ رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فََجلََس َيْمَسُح اّنَلْوَم َعْن       ِليٍل أ

 الَْعْْشَ اآْليَاِت اْْلََواتَِم ِمْن ُسوَرِة آِل ِعْمَراَن،       وَْجِهِه بِيَِدهِ، 
َ
ْحَسَن وُُضوَءُه،       ٍن ُمَعَلَقٍة، ُثَم قَاَم إََِل شَ       ُثَم قََرأ

َ
 ِمنَْها فَأ

َ
َفتَوََضأ

َفُقْمُت إََِل َجنِْبِه فَوََضَع يََدُه اَْلُْمََن لََعَ       ُثَم َذَهبُْت،       َفُقْمُت فََصنَْعُت ِمثَْل َما َصنََع،      :قَاَل اْبُن َعَباٍس       ُثَم قَاَم يَُصيَِل،       
يِِس 

ْ
ُذِِن اَْلُْمََن َيْفِتلَُها، َرأ

ُ
َخَذ بِأ

َ
،        َوأ ،       فََصىَل َرْكَعتنَْيِ ،       ُثَم َرْكَعتنَْيِ ،       ُثَم َرْكَعتنَْيِ ،       ُثَم َرْكَعتنَْيِ ،       ُثَم َرْكَعتنَْيِ ُثَم       ُثَم َرْكَعتنَْيِ

ْوتََر، 
َ
       أ

َ
،       تَاُه الُْمؤَِذُن، ُثَم اْضَّطَجَع َحََّت أ  ".ُثَم َخَرَج فََصىَل الُصبْحَ       َفَقاَم فََصىَل َرْكَعتنَْيِ َخِفيَفَتنْيِ

رکےت ںیہ  اد رکدہ الغم ےس  لقمہ ےس اامسلیع ےن ایبن ایک، اہک ھجم ےس اامم ام ک ےن رخمہم نب نامیلن ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ رکبی انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےک آز

یک زوہج رہطمہ اور اینپ اخہل ومیمہن ر ی اہلل اہنع ےک رھگ ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس اوہنں ےن اکی رات روسل اہلل ہک دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن اںیہن ربخ دی ہک

ہیکت یک  (ومعمل ےک اطمقب) اور آپ یک اہیلہ ےن اہلل ہیلع وملسیلص  یک رطف ٹیل ایگ اور روسل اہلل (ینعی وگہش) ںیم ہیکت ےک رعض (وہ رفامےت ںیہ ہک) زگاری۔

وسےت رےہ اور بج آدیھ رات وہ یئگ ای اس ےس ھچک ےلہپ ای اس ےک ھچک دعب آپ دیبار وہےئ اور اےنپ  یلص اہلل ہیلع وملس آرام رفامای۔ روسل اہلل (رس رھک رک) ابملیئ رپ

اکٹل  (تھچ ںیم)  ےنلم ےگل۔ رھپ آپ ےن وسرۃ آل رمعان یک آرخی دس آںیتی ڑپںیھ، رھپ اکی زیکشمہ ےک اپس وجاہوھتں ےس اینپ دنین وک دور رکےن ےک ےیل آںیھکن

 یھب ڑھکے وہ رک ایس وہا اھت آپ ڑھکے وہ ےئگ اور اس ےس ووض ایک، وخب ایھچ رطح، رھپ ڑھکے وہ رک امنز ڑپےنھ ےگل۔ انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےتہک ںیہ ںیم ےن

ےن ووض ایک اھت۔ رھپ اج رک ںیم یھب آپ ےک ولہپےئ ابمرک ںیم ڑھکا وہ ایگ۔ آپ ےن اانپ داانہ اہھت ریمے رس رپ راھک اور ریما  یلص اہلل ہیلع وملس سج رطح آپرطح ایک، 

۔ رھپ دو رںیتعک، رھپ دو رںیتعک، رھپ دو داایں اکن ڑکپ رک اےس رموڑےن ےگل۔ رھپ آپ ےن دو رںیتعک ڑپںیھ۔ اس ےک دعب رھپ دو رںیتعک ڑپںیھ۔ رھپ دو رںیتعک ڑپںیھ
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ڑپںیھ۔  ( رر رپ)ےک اپس آای، وت آپ ےن اھٹ رک دو رتعک ومعمیل یلص اہلل ہیلع وملس رںیتعک ڑپھ رک اس ےک دعب آپ ےن ورت ڑپاھ اور ٹیل ےئگ، رھپ بج ؤمذن آپ

 رھپ ابرہ رشتفی ال رک حبص یک امنز ڑپیھ۔

 

 

 

 إََِل ِمَن الَْغِْشِ الُْمثِْقلِ بَاُب َمْن لَْم  -37
ْ
 :َيتَوََضأ

 اس ابرے ںیم ہک ضعب املعء ےک زندکی رصف وہیبیش ےک دشدی دورہ یہ ےس ووض وٹاتٹ ےہ: ابب

 114 :دحثی ربمن

تِهِ َعْن       ،  ِهَّشاِم بِْن ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  َمالِك   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا
َ
ِِب بَْكرٍ  َعْن َجَدتَِها      ،  فَاِّطَمةَ  اْمَرأ

َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
، أ

َّنَها قَالَْت       
َ
َتيُْت ََعئَِّشَة َزْوَج اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِحنَي َخَسَفِت الَّشْمُس،      :أ

َ
ا ِِهَ َوإِذَ       فَإَِذا اّنَلاُس ِقيَام  يَُصلُوَن،       أ

َشارَْت بِيَِدَها ََنَْو الَسَماِء،      :َفُقلُْت       قَائَِمة  تَُصيَِل، 
َ
،      :َفُقلُْت       ُسبَْحاَن اهللَِ،      :َوقَالَْت       َما لِلَناِس ؟ فَأ ْي َّنَعْم،       آيَة 

َ
َشارَْت أ

َ
فَأ

يِِس َماًء،  َفُقْمُت َحََّت َِتاََلِِن الَْغِْشُ وََجَعلُْت       
ْ
ُصُب فَْوَق َرأ

َ
َد اهللََ       أ فَلََما انرَْصََف رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َِحِ

ْثََن َعلَيِْه، 
َ
ْيتُُه ِِف َمَقايَِم َهَذا َحََّت اجْلَنَ "     :ُثَم قَاَل       َوأ

َ
رَُه إََِل قَْد َرأ

َ
ٍء ُكنُْت لَْم أ نَُكْم       َة َواّنَلاَر، َما ِمْن َِشْ

َ
وِْحَ إَِِلَ أ

ُ
َولََقْد أ

َي َذلَِك، 
َ
ْدِري أ

َ
ْو قَِريبًا ِمْن فِتْنَِة اَِلَجاِل ََل أ

َ
ْسَماءُ       ُتْفتَنُوَن ِِف الُْقبُوِر ِمثَْل أ

َ
َحُدُكْم،      :قَالَْت أ

َ
َفيَُقاُل ََلُ َما ِعلُْمَك       يُْؤََت أ

َي َذلَِك، بَِهَذا الرَجُ 
َ
ْدِري أ

َ
ِو الُْموقُِن ََل أ

َ
َما الُْمْؤِمُن أ

َ
ْسَماءُ       ِل ؟ فَأ

َ
َفيَُقوُل ُهَو ُُمََمد  رَُسوُل اهللَِ َجاَءنَا بِابْلَيِنَاِت      :قَالَْت أ

َجبْنَا َوآَمَنا َواَتبَْعنَا، 
َ
َي       ْمنَا إِْن ُكنَْت لَُمْؤِمنًا، َفَقْد َعلِ      :َفيَُقاُل ََلُ َصاحِلًا      َوالُْهَدى فَأ

َ
ْدِري أ

َ
ِو الُْمْرتَاُب ََل أ

َ
َما الُْمنَافُِق أ

َ
َوأ

ْسَماءُ       َذلَِك، 
َ
ْدِري َسِمْعُت اّنَلاَس َيُقولُوَن َشيْئًا َفُقلْتُهُ      :قَالَْت أ

َ
 ".َفيَُقوُل ََل أ

نب رعوہ ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ اینپ ویبی افہمط ےس، وہ اینپ دادی اامسء تنب ایب رکب ےس رواتی رکیت ںیہ، وہ مہ ےس اامسلیع ےن ایبن ایک، اہک ھجم ےس ام ک ےن ماشم 

امنز یک زوہج رتحمہم اع ہش ر ی اہلل اہنع ےک اپس اےسی وتق آیئ بج ہک وسرج وک نہگ گل راہ اھت اور ولگ ڑھکے وہ رک  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم روسل اہلل یتہک ںیہ ہک

 آامسن یک رطف ااشرہ رک ےک اہک، ڑپھ رےہ ےھت، ایک دیتھکی وہں وہ یھب ڑھکے وہ رک امنز ڑپھ ریہ ںیہ۔ ںیم ےن اہک ہک ولوگں وک ایک وہ ایگ ےہ؟ وت اوہنں ےن اےنپ اہھت ےس

آپ ےن اانت )  آپ ےک اسھت امنز ےک ےیل ڑھکی وہ یئگ۔اشنین ےہ؟ وت اوہنں ےن ااشرے ےس اہک ہک اہں۔ وت ںیم یھب (اخص)وکیئ (ایک ہی) ںیم ےن اہک! احبسن اہلل

امنز ےس افرغ وہےئ وت آپ ےن اہلل یک دمح و انث ایبن یک اور  یلص اہلل ہیلع وملس ھجم رپ یشغ اطری وہےن  یگ اور ںیم اےنپ رس رپ اپین ڈاےنل  یگ۔ بج روسل اہلل(رفامای ہک

اینپ ایس ہگج ہن دھکی ایل وہ ٰیتح ہک تنج اور دوزخ وک یھب دھکی ایل۔ اور ھجم رپ ہی ویح یک یئگ ےہ ہک مت ولوگں وک ربقوں ںیم رفامای، آج وکیئ زیچ ایسی ںیہن ریہ سج وک ںیم ےن 
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اہلل ےک ) اپسںیم ںیہن اجیتن ہک اامسء ےن وکن اس ظفل اہک۔ مت ںیم ےس رہ اکی ےک  (راوی اک ایبن ےہ ہک) آزامای اجےئ اگ۔ داجل ک یس آزامشئ ای اس ےک رقبی رقبی۔

ےک ابرے ںیم ایک ایخل ےہ؟ رھپ اامسء ےن ظفل اامیدنار اہک ای نیقی رےنھک  ( یلص اہلل ہیلع وملس ینعی دمحم) ےجیھب اجںیئ ےگ اور اس ےس اہک اجےئ اگ ہک اہمترا اس صخش (رفےتش

 ےچس روسل ںیہ۔ وہ امہرے اپس اشناینں اور دہاتی یک روینش ےل رک آےئ۔ مہ اہلل ےک یلص اہلل ہیلع وملس ےہک اگ ہک دمحم (رہباحل وہ صخش) واال اہک۔ ےھجم اید ںیہن۔

ہہک دای اجےئ اگ وت وس اج دراحہکیل وت رمد اصحل ےہ اور مہ اجےتن ےھت ہک وت ومنم ےہ۔ اور  (اس ےس) اابتع ایک۔ رھپ (آپ اک) وبقل ایک، اامین الےئ، اور (اےس) ےن

ںیہن اجاتن، ںیم ےن ولوگں وک وج ےتہک انس، ویہ ںیم  (ھچک) ےہک اگ ہک ںیم(بج اس ےس وپاھچ اجےئ اگ) وکن اس ظفل اہک ےھجم اید ںیہن۔رہباحل انمقف ای یکش آدیم، اامسء ےن 

 ےن یھب ہہک دای۔

 

 

 

ِس َُكِهِ  -38
ْ
 :بَاُب َمْسِح الَرأ

 اس ابرے ںیم ہک وپرے رس اک حسم رکان رضوری ےہ: ابب

ِسَها.     َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكمْ          :َتَعاََل ِلَقْوِل اهللَِ 
ْ
لَِة الرَُجِل َتْمَسُح لََعَ َرأ ُة بَِمْْنِ

َ
جُيّْزُِئ . َوقَاَل اْبُن الُْمَسَيِب الَْمْرأ

َ
وَُسئَِل َمالِك  أ

ِس فَاْحتََج ِِبَِديِث َعبِْد اهللَِ بِْن َزيْدٍ 
ْ
ْن َيْمَسَح َبْعَض الَرأ

َ
 .أ

اےنپ رس اک حسم  (یھب) اور انب بیسم ےن اہک ےہ ہک رس اک حسم رکےن ںیم وعرت رمد یک رطح ےہ۔ وہ  اےنپ رسوں اک حسم رکو۔  اعتٰیل اک اراشد ےہ ہک ویکہکن اہلل

دحثی شیپ یک، ینعی وپرے رس اک حسم رکان  (ہی) رکے۔ اامم ام ک رہمح اہلل ےس وپاھچ ایگ ہک ایک ھچک ہصح رس اک حسم رکان اکیف ےہ؟ وت اوہنں ےن دلیل ںیم دبعاہلل نب زدی یک

 اچےیہ۔

 

 

 

 115 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َعْمِرو بِْن ََيََْي الَْماِزِنِ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
َن رَُجاًل قَاَل ِلَعبِْد اهللَِ       ،  أ

َ
بِْن  أ

 ؟ َفَقاَل      :َزيٍْد وَُهَو َجُد َعْمِرو بِْن ََيََْي 
ُ
ْن تُِرَيِِن َكيَْف ََكَن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيتَوََضأ

َ
تَْستَِّطيُع أ

َ
َعبُْد اهللَِ  أ

فَْرَغ لََعَ يَ       فََدََع بَِماٍء، "      َّنَعْم،      : ْبُن َزيْدٍ 
َ
، فَأ ُثَم َغَسَل       ُثَم َغَسَل وَْجَهُه ثاََلثًا،       ُثَم َمّْضَمَض َواْستَنَُْثَ ثاََلثًا،       َدُه َفَغَسَل َمَرَتنْيِ



 حیحص اخبری دلج1   کتاب وضو کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  160 

 ، ْدبََر بَ       يََديِْه َمَرَتنْيِ َمَرَتنْيِ إََِل الِْمْرَفَقنْيِ
َ
ْقبََل بِِهَما َوأ

َ
َسُه بِيََديِْه فَأ

ْ
ِسِه َحََّت َذَهَب بِِهَما إََِل َقَفاُه ُثَم َمَسَح َرأ

ْ
 بُِمَقَدِم َرأ

َ
َدأ

 ِمنُْه، 
َ
ي بََدأ  ".ُثَم َغَسَل رِْجلَيْهِ       ُثَم رََدُهَما إََِل الَْمََكِن اَِلِ

 ابپ ےس  لق رکےت ںیہ ہک اکی آدیم ےن دبعاہلل نب مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ وک اامم ام ک ےن رمعو نب ٰییحی ااملزین ےس ربخ دی، وہ اےنپ

ےن سک رطح ووض ایک ےہ؟ دبعاہلل نب زدی ر ی  اہلل ہیلع وملس اہلل یلصایک آپ ےھجم داھک ےتکس ںیہ ہک روسل  زدی ر ی اہلل ہنع وج رمعو نب ٰییحی ےک دادا ںیہ، ےس وپاھچ ہک

وگنماای ےلہپ اپین اےنپ اہوھتں رپ ڈاال اور دو رمہبت اہھت دوھےئ۔ رھپ نیت رمہبت یلک یک، نیت ابر انک اصف یک، رھپ نیت دہعف  رھپ اوہنں ےن اپین اک ربنت! اہلل ہنع ےن اہک ہک اہں

آےگ الےئ رھپ ےھچیپ  (ےلہپ) اہھت اانپ رہچہ دوھای۔ رھپ وینہکں کت اےنپ دوونں اہھت دو دو رمہبت دوھےئ۔ رھپ اےنپ دوونں اہوھتں ےس اےنپ رس اک حسم ایک۔ اس  رر رپ اےنپ

 رشوع ایک اھت، رھپ اےنپ ریپ دوھےئ۔ (حسم) رس ےک ادتبایئ ےصح ےس رشوع ایک۔ رھپ دوونں اہھت دگی کت ےل اج رک وںیہ واسپ الےئ اہجں ےس (حسم) ےل ےئگ۔

 

 

 

 :بَاُب َغْسِل الرِْجلنَْيِ إََِل الَْكْعبنَْيِ  -39
 رضوری ےہاس ابرے ںیم ہک ونخٹں کت اپؤں دوھان : ابب

 111 :دحثی ربمن

بِيهِ  َعنْ       ،  َعْمٍرو َعنْ       ،  وَُهيْب   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس  َحَدَثنَا
َ
َل       ،  أ

َ
ِِب َحَسٍن َسأ

َ
،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َزيْدٍ  َشِهْدُت َعْمَرو ْبَن أ

 لَُهْم وُُضوَء اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       وََسلََم ؟ فََدََع بِتَْوٍر ِمْن َماٍء، َعْن وُُضوِء اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       
َ
 لََعَ "      َفتَوََضأ

َ
ْكَفأ

َ
فَأ

ْدَخَل يََدُه ِِف اّتَلْوِر َفَمّْضَمَض َواْستَنْ       يَِدهِ ِمَن اّتَلْوِر َفَغَسَل يََديِْه ثاََلثًا، 
َ
ْدَخَل يََدُه       َّشَق َواْستَنَُْثَ ثاََلَث َغَرفَاٍت، ُثَم أ

َ
ُثَم أ

،       َفَغَسَل وَْجَهُه ثاََلثًا،  ْدَخَل يََدُه َفَغَسَل يََديِْه َمَرَتنْيِ إََِل الِْمْرَفَقنْيِ َمَرَتنْيِ
َ
ْقبََل بِِهَما       ُثَم أ

َ
َسُه فَأ

ْ
ْدَخَل يََدُه َفَمَسَح َرأ

َ
ُثَم أ

 
َ
 ".ُثَم َغَسَل رِْجلَيِْه إََِل الَْكْعبنَْيِ       ْدبََر َمَرًة َواِحَدًة، َوأ

ےس ربخ دی، اوہنں ےن اہک ہک ریمی وموجدیگ  (ٰییحی) مہ ےس ومٰیس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس وبیہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن رمعو ےس، اوہنں ےن اےنپ ابپ

وپےنھچ ) ےک ووض ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن اپین اک تشط وگنماای اور ان یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل زدی ر ی اہلل ہنع ےسںیم رمعو نب نسح ےن دبعاہلل نب 

اور اپین ) تشط ںیم ڈاال اےنپ اہوھتں رپ اپین رگاای۔ رھپ نیت ابر اہھت دوھےئ، رھپ اانپ اہھت(ےلہپ تشط ےس) اک اس ووض ایک۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےک ےیل روسل اہلل (واولں

ھت وینہکں کت دو ابر دوھےئ۔ رھپ یلک یک، انک ںیم اپین ڈاال، انک اصف یک، نیت ولچؤں ےس، رھپ اانپ اہھت تشط ںیم ڈاال اور نیت رمہبت ہنم دوھای۔ رھپ اےنپ دوونں اہ (ایل

 ےئگ، اکی ابر۔ رھپ ونخٹں کت اےنپ دوونں اپؤں دوھےئ۔ آےگ الےئ رھپ ےھچیپ ےل (ےلہپ) رھپ اانپ اہھت تشط ںیم ڈاال اور رس اک حسم ایک۔
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 :بَاُب اْسِتْعَماِل فَّْضِل وَُضوِء اّنَلاِس  -41
 ولوگں ےک ووض اک اچب وہا اپین اامعتسل رکان: ابب

ْن َيتَوََضئُوا بَِفّْضِل ِسَواِكهِ 
َ
ْهلَُه أ

َ
َمَر َجِريُر ْبُن َعبِْد اهللَِ أ

َ
 .َوأ

 اےنپ رھگ واولں وک مکح دای اھت ہک وہ ان ےک وسماک ےک ےچب وہےئ اپین ےس ووض رک ںیل۔رجری نب دبعاہلل ےن 

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

بَا ُجَحيَْفةَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  احْلََكمُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
َ
َخَرَج َعلَيْنَا رَُسوُل اهللَِ "     :َيُقوُل       ،  أ

،       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بِالَْهاِجَرِة، 
َ
ِِتَ بِوَُضوٍء َفتَوََضأ

ُ
ُخُذوَن ِمْن فَّْضِل وَُضوئِِه َفيَتََمَسُحوَن بِِه،       فَأ

ْ
فََصىَل       فََجَعَل اّنَلاُس يَأ

ة  اّنَليِِبُ َصىَل ا  .هللَُ َعلَيِْه وََسلََم الُظْهَر َرْكَعتنَْيِ َوالَْعرْصَ َرْكَعتنَْيِ َوَبنْيَ يََديِْه َعَْنَ
 ی فہ ر ی اہلل ہنع

ح
ح

 اکی)  ےس انس، وہ ےتہک ےھت ہکمہ ےس آدم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس مکح ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اوب

  امہرے اپس دورہپ ےک وتق رشتفی الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل (دن
م
سل

ے ےیل ووض اک اپین احرض ایک ایگ سج ےس آپیلص اہلل ہیلع و
ک

یلص اہلل ہیلع  

ےن رہظ یک دو رںیتعک ادا  یلص اہلل ہیلع وملس ریھپےن ےگل۔ آپ (اےنپ ندن رپ) ےک ووض اک اچب وہا اپین ےل رک اےس یلص اہلل ہیلع وملس ےن ووض رفامای۔ ولگ آپ وملس

 اکی زینہ اھت۔ (آڑ ےک ےیل) ےک اسےنم یلص اہلل ہیلع وملس ںیک اور رصع یک یھب دو رںیتعک اور آپ

 

 

 111 :دحثی ربمن

بُو ُموََس 
َ
،      :َوقَاَل أ      :ُثَم قَاَل لَُهَما      َوَمَج ِفيِه،       َفَغَسَل يََديِْه َووَْجَهُه ِفيِه،       َدََع اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بَِقَدٍح ِفيِه َماء 

فْرََِغ لََعَ وُُجوِهُكَما َوَُنُوِرُكَما
َ
َبا ِمنُْه َوأ  ".اْْشَ

یلص اہلل  اکی ایپہل وگنماای۔ سج ںیم اپین اھت۔ اس ےس آپےن  یلص اہلل ہیلع وملس یبن ارکم اوبومٰیس ارعشی ر ی اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک (اور اکی دورسی دحثی ںیم)

 ں رپ ڈال ول۔ےن اےنپ اہھت دوھےئ اور ایس ایپہل ںیم ہنم دوھای اور اس ںیم یلک رفامیئ، رھپ رفامای، وت مت ولگ اس وک یپ ول اور اےنپ رہچوں اور ونیس ہیلع وملس
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ِِب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َيْعُقوُب ْبُن إِبَْراِهيَم بِْن َسْعدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  اهللَِ َعيَِلُ ْبُن َعبِْد  َحَدَثنَا
َ
ابِْن  َعِن       ،  َصاِلٍح  َعنْ       ،  أ

ِن      :قَاَل       ،  ِشَهاٍب  ْخرَبَ
َ
ي َمجّ      :قَاَل       ،  َُمُْموُد ْبُن الَربِيعِ  أ وَُهَو ُغاَلم  ِمْن       رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف وَْجِهِه،  َوُهَو اَِلِ

 اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ "      َوَغرْيِهِ يَُصِدُق لُُكُ َواِحٍد ِمنُْهَما َصاِحبَُه،  الِْمْسَورِ  َعنْ      : ُعْرَوةُ  َوقَاَل       بِْْئِِهْم، 
َ
َعلَيِْه وََسلََم  َوإَِذا تَوََضأ

 ".ََكُدوا َيْقتَِتلُوَن لََعَ وَُضوئِهِ 
انب اہشب ےس، اہک  مہ ےس یلع نب دبعاہلل ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس وقعیب نب اربامیہ نب دعس ےن، اہک مہ ےس ریمے ابپ ےن، اوہنں ےن اصحل ےس انس۔ اوہنں ےن

ےس ان ےک  (ےک اپین) ےن ان یہ ےک ونکںی اہلل ہیلع وملس اہلل یلصد ویہ ںیہ ہک بج وہ وھچےٹ ےھت وت روسل ومحم اںیہن ومحمد نب ارلعیب ےن ربخ دی، انب اہشب ےتہک ںیہ

ان دوونں ںیم ےس اکی دورسے یک دصتقی رکےت ںیہ ہک بج  (راوی) ہنم ںیم یلک ڈایل یھت اور رعوہ ےن ایس دحثی وک وسمر وریغہ ےس یھب رواتی ایک ےہ اور رہ اکی

 ےک ےچب وہےئ ووض ےک اپین رپ باحہب ر ی اہلل  مہن ڑگھجےن ےک رقبی وہ اجےت ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس ووض رفامےت وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل

 

 

 

 :بَاب   -م 41
 ۔ ۔ ۔: ابب

 112 :دحثی ربمن

،  الَسائَِب ْبَن يَِّزيدَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  اجْلَْعدِ  َعنْ       ،  ْبُن إِْسَماِعيَل َحاتُِم  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الرَِْحَِن ْبُن يُونَُس  َحَدَثنَا
ْخِِت       يَا رَُسوَل اهللَِ، "     :َفَقالَْت       َذَهَبْت ِِب َخالَِِت إََِل اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،      :َيُقوُل       

ُ
يِِس وََدََع  إَِن اْبَن أ

ْ
وَِجع  َفَمَسَح َرأ

َكِة،  بُْت ِمْن وَُضوئِِه،       ِِل بِالرَْبَ  فََْشِ
َ
 ".َفنََظْرُت إََِل َخاتَِم اّنُلبَُوِة َبنْيَ َكِتَفيِْه ِمثَْل ِزِر احْلََجلَةِ       ُثَم ُقْمُت َخلَْف َظْهِرهِ،       ُثَم تَوََضأ

ن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس احمت نب اامسلیع ےن دعج ےک واےطس ےس ایبن ایک، اہک اوہنں ےن اسبئ نب زیدی ےس انس، وہ ےتہک ےھت مہ ےس دبعارلنٰمح نب ویسن ےن ایب

ےن ریمے رس رپ  وملسیلص اہلل ہیلع  ریما ہی اھباجن امیبر ےہ، آپ! یک دختم ںیم ےل ںیئگ اور رعض ایک ہک ای روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ریمی اخہل ےھجم یبن رکمی ہک

یلص  ےک ووض اک اچب وہا اپین ایپ۔ رھپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وملس ووض ایک اور ںیم ےن آپ وملس ےنیلص اہلل ہیلع  اانپ اہھت ریھپا اور ریمے ےیل ربتک یک داع رفامیئ، رھپ آپ
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ای وبکرت ) ےک ومڈنوھں ےک درایمن ایسی یھت ےسیج رپھچ ٹھک یک ڈنھگی۔ یلص اہلل ہیلع وملس یک رمک ےک ےھچیپ ڑھکا وہ ایگ اور ںیم ےن برہ وبنت دیھکی وج آپ اہلل ہیلع وملس

 ۔(اک اڈنا

 

 

 

 :بَاُب َمْن َمّْضَمَض َواْستَنَّْشَق ِمْن َغْرفٍَة َواِحَدةٍ  -41
 اکی یہ ولچ ےس یلک رکےن اور انک ںیم اپین دےنی ےک ایبن ںیم: ابب

 111 :دحثی ربمن

بِيهِ  َعنْ       ،  َعْمُرو ْبُن ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َخاِِلُ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
،  َعبِْد اهللَِ بِْن َزيْدٍ  َعنْ       ،  أ

نَاِء لََعَ يََديِْه َفَغَسلَُهَما، "       فَْرَغ ِمَن اْْلِ
َ
نَُه أ

َ
ْو َمّْضَمَض َواْستَنَّْشَق ِمْن َكَفٍة َواِحَدٍة َفَفَعَل َذلَِك ثاََلثًا،       أ

َ
َفَغَسَل       ُثَم َغَسَل أ

 ، ْدبََر،       يََديِْه إََِل الِْمْرَفَقنْيِ َمَرَتنْيِ َمَرَتنْيِ
َ
ْقبََل َوَما أ

َ
ِسِه َما أ

ْ
، وََغَسَل رِْجلَيِْه إََِل الَْكعْ       َوَمَسَح بَِرأ َهَكَذا وُُضوُء      :ُثَم قَاَل       بنَْيِ

 ".رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ دبعاہلل نب زدی ر ی  (ٰییحی) مہ ےس دسمد ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس اخ د نب دبعاہلل ےن ایبن ایک، ان ےس رمعو نب ٰییحی ےن اےنپ ابپ

یلک یک  (ای ویں اہک ہک) اےنپ دوونں اہوھتں رپ اپین ڈاال۔ رھپ اںیہن دوھای۔ رھپ دوھای۔ (ےلہپ) اوہنں ےن ربنت ےس (ووض رکےت وتق) اہلل ہنع ےس  لق رکےت ںیہ ہک

اےنپ دوونں اہھت دو دو ابر دوھےئ۔ رھپ رس اک حسم ایک۔ ایلگ اور انک ںیم اکی ولچ ےس اپین ڈاال۔ اور نیت رمہبت ایس رطح ایک۔ رھپ نیت رمہبت اانپ رہچہ دوھای رھپ وینہکں کت 

 اک ووض ایس رطح وہا رکات اھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس اج بن اور یلھچپ اج بن اک اور ونخٹں کت اےنپ دوونں اپؤں دوھےئ، رھپ اہک ہک روسل اہلل

 

 

 

ِس َمَرةً  -42
ْ
 :بَاُب َمْسِح الَرأ

 ایبن ںیمرس اک حسم اکی ابر رکےن ےک : ابب

 112 :دحثی ربمن

بِيهِ  َعنْ       ،  َعْمُرو ْبُن ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  وَُهيْب   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن َحْرٍب  َحَدَثنَا
َ
ِِب      :قَاَل       ،  أ

َ
َشِهْدُت َعْمَرو ْبَن أ

َل 
َ
 لَُهْم، "َعِن وُُضوِء اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ؟      ،  َزيْدٍ َعبَْد اهللَِ ْبَن  َحَسٍن َسأ

َ
 لََعَ يََديِْه       فََدََع بِتَْوٍر ِمْن َماٍء َفتَوََضأ

َ
فََكَفأ
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نَاِء َفَمّْضَمَض َواْستَنَّْشَق َواْستَنَُْثَ       َفَغَسلَُهَما ثاََلثًا،  ْدَخَل يََدُه ِِف اْْلِ
َ
ْدَخَل يََدُه ِِف        ثاََلثًا بِثاََلِث َغَرفَاٍت ِمْن َماٍء، ُثَم أ

َ
ُثَم أ

نَاِء َفَغَسَل وَْجَهُه ثاََلثًا،  ،       اْْلِ نَاِء َفَغَسَل يََديِْه إََِل الِْمْرَفَقنْيِ َمَرَتنْيِ َمَرَتنْيِ ْدَخَل يََدُه ِِف اْْلِ
َ
ْدَخَل يََدُه ِِف ا      ُثَم أ

َ
نَاِء ُثَم أ ْْلِ

ْدبََر بِِهَما، 
َ
ْقبََل بِيََديِْه َوأ

َ
ِسِه فَأ

ْ
نَاِء َفَغَسَل رِْجلَيْهِ       َفَمَسَح بَِرأ ْدَخَل يََدُه ِِف اْْلِ

َ
،  وَُهيْب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس  وَحَدَثنَا      ، "ُثَم أ

َسُه َمَرةً      :قَاَل       
ْ
 .َمَسَح َرأ
ریمی  ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ ےتہک ںیہ ہک (ٰییحی) نب رحب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس وبیہ ےن ایبن ایک، ان ےس رمعو نب ٰییحی ےن اےنپ ابپ مہ ےس نامیلن

دبعاہلل نب زدی ر ی اہلل ہنع ےن اپین اک ےک ووض ےک ابرے ںیم وپاھچ۔ وت  یلص اہلل ہیلع وملس وموجدیگ ںیم رمعو نب نسح ےن دبعاہلل نب زدی ر ی اہلل ہنع ےس روسل اہلل

تشط ےس اےنپ اہوھتں رپ اپین رگاای۔ رھپ اںیہن نیت ابر دوھای۔ رھپ اانپ اہھت ربنت  (ےلہپ) ایک۔ (رشوع)ےک داھکےن ےک ےیل ووض (ولوگں) اکی تشط وگنماای، رھپ ان

ؤں ےس نیت دہعف۔ رھپ اانپ اہھت ربنت ےک ادنر ڈاال اور اےنپ ہنم وک نیت ابر دوھای۔ رھپ اانپ اہھت ربنت ےک ادنر ڈاال، رھپ یلک یک اور انک ںیم اپین ڈال رک انک اصف یک، نیت ولچ

آےگ یک رطف اانپ اہھت الےئ رھپ ےھچیپ یک رطف ےل ےئگ۔ رھپ ربنت  (ےلہپ) رس رپ حسم ایک اس رطح ہک (رھپ) ےک ادنر ڈاال اور دوونں اہھت وینہکں کت دو دو ابر دوھےئ

 مہ ےس ومٰیس ےن، ان ےس وبیہ ےن ایبن ایک ہک آپ ےن رس اک حسم اکی دہعف ایک۔ (دورسی رواتی ںیم)  اہھت ڈاال اور اےنپ دوونں اپؤں دوھےئںیم اانپ

 

 

 

ةِ  -43
َ
تِِه َوفَّْضِل وَُضوِء الَْمْرأ

َ
 :بَاُب وُُضوِء الرَُجِل َمَع اْمَرأ

 اک اچب وہا اپین اامعتسل رکان اجزئ ےہ اخودن اک اینپ ویبی ےک اسھت ووض رکان اور وعرت: ابب

اِّنَيةٍ   ُعَمُر بِاحْلَِميِم ِمْن َبيِْت نرَْصَ
َ
 .َوتَوََضأ

 رمع ر ی اہلل ہنع ےن رگم اپین ےس اور اسیعیئ وعرت ےک رھگ ےک اپین ےس ووض ایک۔

 

 

 113 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَُه قَاَل       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
ََكَن الرَِجاُل َوالنَِساُء "     :أ

يًعا  ".َيتَوََضئُوَن ِِف َزَماِن رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََجِ
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یلص اہلل  روسل اہلل ایک، اہک مہ وک ام ک ےن انعف ےس ربخ دی، وہ دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےس رواتی رکےت ںیہ۔ وہ رفامےت ںیہ ہک مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن

 ۔(وہےتینعی وہ رمد اور وعرںیت وج اکی دورسے ےک رحمم )ووض ایک رکےت ےھت۔ (اکی یہ ربنت ےس) ےک زامےن ںیم وعرت اور رمد بس اکی اسھت ہیلع وملس

 

 

 

 :بَاُب َصِب اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وَُضوَءُه لََعَ الُْمْغََم َعلَيْهِ  -44
 روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اک اکی وہیبش آدیم رپ اےنپ ووض اک اپین ڑھچےنک ےک ایبن ںیم: ابب

 114 :دحثی ربمن

بُو الَْوَِلدِ  َحَدَثنَا
َ
َجاَء رَُسوُل اهللَِ َصىَل      :َيُقوُل       ،  َجابًِرا َسِمْعُت      :قَاَل       ،  ُُمََمِد بِْن الُْمنَْكِدرِ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

ْعِقُل، 
َ
نَا َمِريض  ََل أ

َ
 وََص "      اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيُعوُدِِن َوأ

َ
لَِمِن       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :َفُقلُْت       َفَعَقلُْت،       ، "َب َعيََلَ ِمْن وَُضوئِهِ َفتَوََضأ

 ، لَة  لَْت آيَُة الَْفَرائِِض       الِْمرَياُث ؟ إَِّنَما يَِرثُِِن ّلََكَ  .َفَْنَ
یلص اہلل ہیلع  روسل اہلل  واےطس ےس، اوہنں ےن اجرب ر ی اہلل ہنع ےس انس، وہ ےتہک ےھت ہکمہ ےس اوباولدیل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ہبعش ےن دمحم نب ادکنملر ےک

ےن ووض ایک اور اےنپ ووض اک اپین ھجم رپ ڑھچاک، وت ےھجم  یلص اہلل ہیلع وملس ریمی زماج رپیس ےک ےیل رشتفی الےئ۔ ںیم امیبر اھت ااسی ہک ےھجم وہش کت ںیہن اھت۔ آپ وملس

 ریما وارث وکن وہ اگ؟ ریما وت رصف اکی الکہل وارث ےہ۔ اس رپ آتی ریماث انزل وہیئ۔! ںیم ےن رعض ایک، ای روسل اہللوہش آ ایگ۔ 

 

 

 

 :بَاُب الُْغْسِل َوالْوُُضوِء ِِف الِْمْخَّضِب َوالَْقَدِح َواْْلََّشِب َواحْلَِجاَرةِ  -45
 ووض رکےن ےک ایبن ںیمنگل ، ایپےل ، ڑکلی اور رھتپ ےک ربنت ےس لسغ اور : ابب

 115 :دحثی ربمن

نٍَس  َعنْ       ،  ُِحَيْد   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبَْد اهللَِ ْبَن بَْكرٍ  َسِمعَ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن ُمِنريٍ  َحَدَثنَا
َ
َحرََّضَِت الَصاَلُة َفَقاَم َمْن      :قَاَل       ،  أ

،  ََكَن قَِريَب اَِلاِر إََِل  ْهِلِه َوَبِِقَ قَْوم 
َ
، "      أ ِِتَ رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بِِمْخَّضٍب ِمْن ِحَجاَرٍة ِفيِه َماء 

ُ
فََصُغَر       فَأ

ْن يَبُْسَّط ِفيِه َكَفُه، 
َ
 الَْقْوُم َُكُُهمْ       الِْمْخَّضُب أ

َ
 .َثَماِّننَي َوِزَياَدةً      :قَاَل       تُْم، َكْم ُكنْ      :قُلْنَا      ، "َفتَوََضأ
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اکی ) ۔ وہ ےتہک ںیہ ہکمہ ےس دبعاہلل نب رینم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن دبعاہلل نب رکب ےس انس، اہک مہ وک دیمح ےن ہی دحثی ایبن یک۔ اوہنں ےن اسن ےس  لق ایک

یلص اہلل ہیلع  رہ ےئگ۔ وت روسل اہلل (نج ےک اکمن دور ےھت) رکےن اےنپ رھگ الچ ایگ اور ھچک ولگ امنز اک وتق آ ایگ، وت سج صخش اک اکمن رقبی یہ اھت وہ ووض (رمہبت

بس ےن اس ربنت ےک اپین ےس  (رگم) ےک اپس رھتپ اک اکی نگل الای ایگ۔ سج ںیم ھچک اپین اھت اور وہ اانت وھچاٹ اھت ہک آپ اس ںیم اینپ یلیھتہ ںیہن الیھپ ےتکس ےھت۔ وملس

 ےس ھچک زایدہ یہ ےھت۔ (12) ، مہ ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک مت ےنتک رفن ےھت؟ اہک ایسووض رک ایل

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

َساَمةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن الَْعاَلءِ  َحَدَثنَا
ُ
بُو أ

َ
ِِب بُرَْدةَ  َعنْ       ،  بَُريْدٍ  َعنْ       ،  أ

َ
ِِب ُموََس  َعنْ       ،  أ

َ
ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ "      ،  أ

َ
أ

 ".َعلَيِْه وََسلََم َدََع بَِقَدٍح ِفيِه َماء  َفَغَسَل يََديِْه َووَْجَهُه ِفيِه َوَمَج ِفيهِ 
وہ اوبومٰیس ر ی اہلل ہنع ےس رواتی رکےت ںیہ  مہ ےس دمحم نب االعلء ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس اوبااسہم ےن ربدی ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ اوبربدہ ےس،

ےن اےنپ دوونں اہوھتں اور رہچے وک دوھای اور ایس ںیم یلک  یلص اہلل ہیلع وملس ےن اکی ایپہل اگنمای سج ںیم اپین اھت۔ رھپ اس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہک

 یک۔

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

ِْحَُد ْبُن يُونَُس  َحَدَثنَا
َ
ِِب َسلََمةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َعْمُرو ْبُن ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْعِّزيِّز ْبُن أ

َ
َعبِْد  َعنْ       ،  أ

ََت رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ "     :قَاَل       ،  اهللَِ بِْن َزيْدٍ 
َ
ْخرَْجنَا ََلُ َماًء ِِف تَْوٍر ِمْن ُصْفٍر،  أ

َ
 َفَغَسَل وَْجَهُه ثاََلثًا       فَأ

َ
َفتَوََضأ

 ، ْدبََر،       َوَيَديِْه َمَرَتنْيِ َمَرَتنْيِ
َ
ْقبََل بِِه َوأ

َ
ِسِه فَأ

ْ
 ".وََغَسَل رِْجلَيْهِ       َوَمَسَح بَِرأ
 مہ ےس دبعازعلزی نب ایب ہملس ےن ایبن ایک، ان ےس رمعو نب ٰییحی ےن اےنپ ابپ ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ دبعاہلل نب زدی مہ ےس ادمح نب ویسن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک

اپین ےک ےیل اتےبن ےک ربنت ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس رشتفی الےئ، مہ ےن آپ (امہرے رھگ) یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ےس  لق رکےت ںیہ، وہ ےتہک ںیہ ہک

الےئ۔  (اہھت) ےلہپ آےگ یک رطف (اس رطح ہک) ےن ووض ایک۔ نیت ابر رہچہ دوھای، دو دو ابر اہھت دوھےئ اور رس اک حسم ایک۔ یلص اہلل ہیلع وملس آپ (اس ےس) اکنال۔

 رھپ ےھچیپ یک اج بن ےل ےئگ اور ریپ دوھےئ۔
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بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعنْ       ،  ُشَعيْب   أ ْخرَبَ

َ
نَ       ،  ُعبَيُْد اهللَِ ْبُن َعبِْد اهللَِ بِْن ُعتْبَةَ  أ

َ
،  ََعئَِّشةَ  أ

ْن ُيَمَرَض ِِف بَيِِْت، لََما َثُقَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم "     :قَالَْت       
َ
ْزَواَجُه ِِف أ

َ
َذَن أ

ْ
ِذَن ََلُ،       َواْشَتَد بِِه وََجُعُه اْستَأ

َ
فََخَرَج       فَأ

رِْض َبنْيَ َعَباٍس َورَُجٍل آَخرَ 
َ
ْخرَبُْت َعبَْد      :ُعبَيُْد اهللَِ  قَاَل       ، اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َبنْيَ رَُجلنَْيِ َُتُُّط رِْجاَلُه ِِف اْْل

َ
فَأ

تَْدِري َمِن الرَُجُل اآْلَخُر ؟ قُلُْت      :َفَقاَل       اهللَِ ْبَن َعَباٍس، 
َ
،      :قَاَل       ََل،      :أ َن       َوََكنَْت ََعئَِّشُة رَِضَ اهللَُ َعنَْها َُتَِدُث،       ُهَو َعيَِلُ

َ
أ

ْوِكيَتُُهَن لََعيَِل،      :قَاَل َبْعَدَما َدَخَل بَيَْتُه َواْشتََد وََجُعهُ        اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، اّنَليِِبَ َصىَل 
َ
َهِريُقوا َعيََلَ ِمْن َسبِْع قَِرٍب لَْم َُتْلَْل أ

ْعَهُد إََِل اّنَلاِس،       
َ
ْجِلَس ِِف خِمَّْضٍب حِلَْفَصةَ       أ

ُ
ُثَم َّطِفْقنَا نَُصُب َعلَيِْه تِلَْك َحََّت       ّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، َزْوِج ا     :َوأ

 ، ْن قَْد َفَعلُِْتَ
َ
 ".ُثَم َخَرَج إََِل اّنَلاِس       َّطِفَق يُِّشرُي إََِلْنَا أ

بج روسل  اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ےن ربخ دی قیقحت اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن رفامای ہکمہ ےس اوباامیلن ےن ایبن ایک، اہک مہ وک بیعش ےن زرہی ےس ربخ دی، اہک ےھجم دیبع

ویبویں ےس اس ابت یک ااجزت ےل یل  (دورسی) ےن اینپ یلص اہلل ہیلع وملس یک امیبری زایدہ وہ یئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس امیبر وہےئ اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس اہلل

اہسرا ےل ) دو آدویمں ےک درایمن یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل (اکی روز) امیترداری ریمے یہ رھگ یک اجےئ۔ اوہنں ےن آپ وک ااجزت دے دی،ہک آپ یک 

ےھت۔ ےلکن  (آپ ابرہ) زنیم رپ ےتٹسھگ اجےت ےھت، ابعس ر ی اہلل ہنع اور اکی آدیم ےک درایمن (زمکوری یک وہج ےس) رھگ ےس ےلکن۔ آپ ےک اپؤں (رک

 ہک ںیہن۔ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ہی دحثی دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع وک انسیئ، وت وہ وبےل، مت اجےتن وہ دورسا آدیم وکن اھت، ںیم ےن رعض ایک (راوی دحثی) دیبعاہلل

اک  یلص اہلل ہیلع وملس اےنپ رھگ ںیم دالخ وہےئ اور آپ اہلل ہیلع وملسیلص  ےنہک ےگل وہ یلع ر ی اہلل ہنع ےھت۔ رھپ اع ہش ر ی اہلل اہنع ایبن رفامیت ںیھت ہک بج یبن رکمی

ولوگں وک  (وکسن ےک دعب) ےن رفامای ریمے اورپ ایسی است وکشمں اک اپین ڈاول، نج ےک رسدنب ہن وھکےل ےئگ وہں۔ اتہک ںیم یلص اہلل ہیلع وملس رمض ڑبھ ایگ۔ وت آپ

اھٹیب دای ایگ اور مہ ےن آپ رپ ان وکشمں  (وج اتےبن اک اھت) ویبی ےک نگل ںیم (دورسی)یک یلص اہلل ہیلع وملس اہللآپ وک ہصفح روسل  (انچہچن) ھچک وتیص رکوں۔

 فی ےل ےئگ۔ےس اپین اہبان رشوع ایک۔ بج آپ مہ وک ااشرہ رفامےن ےگل ہک سب اب مت ےن اانپ اکم وپرا رک دای وت اس ےک دعب آپ ولوگں ےک اپس ابرہ رشت

 

 

 :الْوُُضوِء ِمَن اّتَلْورِ  بَاُب  -46
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 ووض رکےن ےک ایبن ںیم( اپین ےل رک ) تشط ےس : ابب

 111 :دحثی ربمن

بِيهِ  َعنْ       ،  َعْمُرو ْبُن ََيََْي  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُسلَيَْمانُ  َحَدَثنَا     :َقاَل       ،  َخاِِلُ ْبُن خَمَِْلٍ  َحَدَثنَا
َ
ََكَن َعِِم يُْكُِثُ ِمَن      :قَاَل       ،  أ

 ؟ ِلَعبِْد اهللَِ بِْن َزيْدٍ  قَاَل       الْوُُضوِء، 
ُ
يَْت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيتَوََضأ

َ
ِنِ َكيَْف َرأ ْخرِبْ

َ
 لََعَ       فََدََع بِتَْوٍر ِمْن َماٍء، "أ

َ
فََكَفأ

ْدَخَل يََدُه ِِف اّتَلْوِر َفَمّْضَمَض َواْستَنَُْثَ ثاََلَث َمَراٍت ِمْن َغْرفٍَة َواِحَدٍة،       ، يََديِْه َفَغَسلَُهَما ثاََلَث ِمَرارٍ 
َ
ْدَخَل يََدُه       ُثَم أ

َ
ُثَم أ

، ُثَم َغَسَل يََديِْه إََِل الِْمْرَفَقنْيِ َمَرَتنْيِ       فَاْغََتََف بَِها َفَغَسَل وَْجَهُه ثاََلَث َمَراٍت،  َسُه       َمَرَتنْيِ
ْ
َخَذ بِيَِدهِ َماًء َفَمَسَح َرأ

َ
ُثَم أ

ْقبََل، 
َ
ْدبََر بِيَديِْه َوأ

َ
      :َفَقاَل       ُثَم َغَسَل رِْجلَيِْه،       فَأ

ُ
يُْت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيتَوََضأ

َ
 ".َهَكَذا َرأ

ریمے اچچ تہب  ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ ےتہک ںیہ ہک (ٰییحی) اوہنں ےن اہک مہ ےس نامیلن ےن، اہک ھجم ےس رمعو نب ٰییحی ےن اےنپ ابپمہ ےس اخ د نب دلخم ےن ایبن ایک، 

یلص اہلل ہیلع  روسل اہللاکی دن اوہنں ےن دبعاہلل نب زدی ر ی اہلل ہنع ےس اہک ہک ےھجم التبےیئ  (ای ہی ہک ووض ںیم تہب اپین اہبےت ےھت) زایدہ ووض ایک رکےت ےھت

اےنپ اہوھتں رپ اکھجای۔ رھپ دوونں اہھت نیت ابر دوھےئ۔ رھپ اانپ اہھت تشط ںیم  (ےلہپ) سک رطح ووض ایک رکےت ےھت۔ اوہنں ےن اپین اک اکی تشط وگنماای۔ اس وک وملس

ایل اور نیت ابر اانپ رہچہ دوھای۔ رھپ وینہکں کت اےنپ دوونں  (اپین) ں ےس اکی ولچاکی ولچ ےس یلک یک اور نیت رمہبت انک اصف یک۔ رھپ اےنپ اہوھت (اپین ایل اور) ڈال رک

ےھچیپ ےل ےئگ، رھپ آےگ یک رطف الےئ۔ رھپ اےنپ دوونں اپؤں دوھےئ۔ اور رفامای  (ےلہپ اےنپ اہھت) اہھت دو دو ابر دوھےئ۔ رھپ اہھت ںیم اپین ےل رک اےنپ رس اک حسم ایک۔ وت

 وک ایس رطح ووض رکےت داھکی ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس ہک ںیم ےن روسل اہلل

 

 

 

 222 :دحثی ربمن

نٍَس  َعنْ       ،  ثَابٍِت  َعنْ       ،  َِحَاد   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َدََع بِإِنَاٍء ِمْن "      ،  أ

َ
ِِتَ       َماٍء، أ

ُ
فَأ

َصابَِعُه ِفيِه، 
َ
ء  ِمْن َماٍء فَوََضَع أ نَس        بَِقَدٍح رَْحَراٍح ِفيِه َِشْ

َ
َصابِِعِه،      :قَاَل أ

َ
ّْنُظُر إََِل الَْماِء يَنْبُُع ِمْن َبنْيِ أ

َ
قَاَل       فََجَعلُْت أ

نَس  
َ
 َما َبنْيَ الَسبْعِ      :أ

َ
 ".نَي إََِل اّثلََماِّننيَ فََحَّزرُْت َمْن تَوََضأ

ےن اپین اک اکی ربنت بلط  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل مہ ےس دسمد ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس امحد ےن، وہ اثتب ےس، وہ اسن ر ی اہلل ہنع ےس رواتی رکےت ںیہ ہک

ےن اینپ اایلگنں اس ںیم ڈال دںی۔ اسن ےتہک  یلص اہلل ہیلع وملس وھتڑا اپین اھت، آپ ےک ےیل اکی وچڑے ہنم اک ایپہل الای ایگ سج ںیم ھچک یلص اہلل ہیلع وملس رفامای۔ وت آپ
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اپین ےس نج  (اکی ایپہل) یک اویلگنں ےک درایمن ےس وھپٹ راہ اھت۔ اسن ر ی اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اس یلص اہلل ہیلع وملس ںیہ ہک ںیم اپین یک رطف دےنھکی اگل۔ اپین آپ

 کت ےھت۔ (12) ےس ایس(12) رتسولوگں ےن ووض ایک، وہ 

 

 

 :بَاُب الْوُُضوِء بِالُْمدِ  -47
 دم ےس ووض رکےن ےک ایبن ںیم: ابب

 221 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
نًَسا َسِمْعُت      :قَاَل       ،  اْبُن َجرْبٍ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ِمْسَعر   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه "     :َيُقوُل        ، أ

 بِالُْمدِ 
ُ
ْمَداٍد َوَيتَوََضأ

َ
ْو ََكَن َيْغتَِسُل بِالَصاِع إََِل ََخَْسِة أ

َ
 ".وََسلََم َيْغِسُل أ

بج  یلص اہلل ہیلع وملس وسل اہلل ہنع وک ہی رفامےت وہےئ انس رہمہ ےس اوبمیعن ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس رعسم ےن، اہک ھجم ےس انب ریبج ےن، اوہنں ےن اسن ر ی اہلل

 ےس۔ (اپین) اور بج ووض رفامےت وت اکی دم (اپین اامعتسل رفامےت ےھت) بج اہنےت وت اکی اصع ےس ےل رک اپچن دم کت (ہی اہک ہک) دوھےت ای

 

 

 

 :بَاُب الَْمْسِح لََعَ اْْلَُفنْيِ  -48
 ےک ایبن ںیمومزوں رپ حسم رکےن : ابب

 222 :دحثی ربمن

ْصبَُغ ْبُن الَْفَرِج الِْمرْصُِي  َحَدَثنَا
َ
بُو اّنَلرَّْضِ  َحَدثَِِن       ،  َعْمُرو َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ابِْن َوْهٍب  َعنْ       ،  أ

َ
ِِب َسلََمَة بِْن َعبِْد  َعنْ       ،  أ

َ
أ

ِِب َوَقاٍص  َعنْ       ،  بِْن ُعَمرَ َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  الرَِْحَِن 
َ
نَُه َمَسَح لََعَ اْْلَُفنْيِ "َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       ،  َسْعِد بِْن أ

َ
، "أ

نَ       
َ
َل  َعبَْد اهللَِ ْبَن ُعَمرَ  َوأ

َ
َفاَل       ثََك َشيْئًا َسْعد  َعِن اّنَليِِبّ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، إَِذا َحدَ       َّنَعْم،      :َفَقاَل       َعْن َذلَِك،  ُعَمرَ  َسأ

ْل َعنُْه َغرْيَُه، 
َ
ِن      : ُموََس ْبُن ُعْقبَةَ  َوقَاَل       تَْسأ ْخرَبَ

َ
بُو اّنَلرَّْضِ  أ

َ
نَ       ،  أ

َ
بَا َسلََمةَ  أ

َ
ْخرَبَُه،  أ

َ
نّ       أ

َ
ُعَمُر ِلَعبِْد      :َفَقاَل       َحَدثَُه،  َسْعًدا أ

 .اهللَِ ََنَْوهُ 
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رلنٰمح ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ مہ ےس اغبص انب ارفلج ےن ایبن ایک، وہ انب وبہ ےس رکےت ںیہ، اہک ھجم ےس رمعو ےن ایبن ایک، اہک ھجم ےس اوبارضنل ےن اوبہملس نب دبعا

ےن ومزوں رپ حسم ایک۔ دبعاہلل نب  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس  لق رکےت ںیہ ہکدبعاہلل نب رمع ےس، وہ دعس نب ایب واقص ےس، وہ روسل 

یلص اہلل ہیلع  بج مت ےس دعس روسل اہلل (چس ےہ اور اید روھک) رمع ر ی اہلل امہنع ےن اےنپ وا د امدج رمع ر ی اہلل ہنع ےس اس ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن اہک

دورسے آدیم ےس تم وپوھچ اور ومٰیس نب ہبقع ےتہک ںیہ ہک ےھجم اوبارضنل ےن التبای، اںیہن  (یسک) یک وکیئ دحثی ایبن رفامںیئ۔ وت اس ےک قلعتم ان ےک وسا وملس

 دبعاہلل ےس ااسی اہک۔ (اےنپ ےٹیب) اہلل ہنع ےندحثی ایبن یک۔ رھپ رمع ر ی  (یک ہی یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل) اوبہملس ےن ربخ دی ہک دعس نب ایب واقص ےن ان ےس

 

 

 

 223 :دحثی ربمن

نَافِِع بِْن  َعنْ       ،  َسْعِد بِْن إِبَْراِهيمَ  َعنْ       ،  ََيََْي بِْن َسِعيدٍ  َعنْ       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعْمُرو ْبُن َخاِِلٍ احْلََراِِنُ  َحَدَثنَا
بِيهِ       ،  ُعْرَوَة بِْن الُْمِغرَيةِ  َعنْ       ، ُجبرَْيٍ 

َ
نَُه َخَرَج حِلَاَجِتِه، "      َعِن رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  الُْمِغرَيِة بِْن ُشْعبَةَ  َعْن أ

َ
أ

 َوَمَسَح لََعَ اْْلَُفنْيِ فَاَتبََعُه الُْمِغرَيُة بِإَِداَوٍة ِفيَها َماء  فََص       
َ
 ".َب َعلَيِْه ِحنَي فََرَغ ِمْن َحاَجِتِه َفتَوََضأ

ریبج ےس وہ رعوہ انب اریغملہ ےس وہ مہ ےس رمعو نب اخ د ارحلاین ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ثیل ےن ٰییحی نب دیعس ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ دعس نب اربامیہ ےس، وہ انعف نب 

رعف احتج ےک ےیل ابرہ ےئگ  یلص اہلل ہیلع وملس آپ (اکی دہعف)نب ہبعش ےس رواتی رکےت ںیہ وہ روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس  لق رکےت ںیہ۔ اےنپ ابپ ریغمہ

یلص اہلل ہیلع  آپ) ریغمہ ےناضقء احتج ےس افرغ وہ ےئگ وت  یلص اہلل ہیلع وملس ےک ےھچیپ ےئگ، بج آپ یلص اہلل ہیلع وملس وت ریغمہ اپین اک اکی ربنت ےل رک آپ

ا ء ابمرہک) یلص اہلل ہیلع وملس آپ (وک ووض رکاےت وہےئ وملس

 

ض
ع
 ےن ووض ایک اور ومزوں رپ حسم رفامای۔ یلص اہلل ہیلع وملس رپ اپین ڈاال۔ آپ (ےک ا

 

 

 

 224 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  َشيْبَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
َمَيَة الَّضْمِريِ  َعنْ       ،  أ

ُ
،  َجْعَفِر بِْن َعْمِرو بِْن أ

نَ       
َ
بَاهُ  أ

َ
ْخرَبَُه، أ

َ
ى اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       أ

َ
نَُه َرأ

َ
بَانُ        ،  َحْرُب ْبُن َشَدادٍ  َوتَاَبَعهُ       ، "َيْمَسُح لََعَ اْْلَُفنْيِ "أ

َ
 . ََيََْي  َعنْ       ،  َوأ
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ےس  لق ایک، اںیہن ان ےک ابپ مہ ےس اوبمیعن ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ابیشن ےن ٰییحی ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ اوبہملس ےس، اوہنں ےن رفعج نب رمعو نب اہیم ارمضلی 

وک ومزوں رپ حسم رکےت وہےئ داھکی۔ اس دحثی یک اتمتعب ںیم رحب اور اابن ےن ٰییحی ےس دحثی  لق یک  ہیلع وملس یلص اہلل اوھنں ےن روسل اہلل ےن ربخ دی ہک

 ےہ۔

 

 

 

 225 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبَْدانُ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
ْوَزاِِعُ  أ

َ
ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  اْْل

َ
،  َجْعَفِر بِْن َعْمِرو َعنْ       ،  أ

بِيهِ  َعنْ       
َ
يُْت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيْمَسُح لََعَ ِعَماَمِتِه وَُخَفيْهِ "     :قَاَل       ،  أ

َ
ِِب  َعنْ        ، ََيََْي  َعنْ       ،  َمْعَمر   َوتَاَبَعهُ       ، "َرأ

َ
أ

يُْت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَاَل       ،  َعْمٍرو َعنْ       ،  َسلََمةَ 
َ
 .َرأ

وہ اےنپ ابپ ےس رواتی رمعو ےس، مہ ےس دبعان ےن ایبن ایک، اہک ںیمہ دبعاہلل ےن ربخ دی، اہک مہ وک اوزار  ےن ٰییحی ےک واےطس ےس ربخ دی، وہ اوبہملس ےس، وہ رفعج نب 

وک اےنپ امعےم اور ومزوں رپ حسم رکےت داھکی۔ اس وک رواتی ایک رمعم ےن ٰییحی ےس، وہ اوبہملس ےس، اوہنں ےن رمعو  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن روسل اہلل رکےت ںیہ ہک

 ۔(ااسی یہ ایک رکےت ےھتآپ وایعق )وک داھکی یلص اہلل ہیلع وملس ےس اتمتعب یک اور اہک ہک ںیم ےن روسل اہلل

 

 

 

ْدَخَل رِْجلَيِْه وَُهَما َّطاِهَرتَانِ  -49
َ
 :بَاُب إَِذا أ
 ووض رک ےک ومزے ےننہپ ےک ایبن ںیم: ابب

 221 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  الُْمِغرَيةِ ُعْرَوَة بِْن  َعنْ       ،  ََعِمرٍ  َعنْ       ،  َزَكِرَياءُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ُكنُْت َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ      :قَاَل       ،  أ

نِّْزَع ُخَفيِْه، 
َ
ْهَويُْت ِْل

َ
،       َدْعُهَما، "     :َفَقاَل       َعلَيِْه وََسلََم ِِف َسَفٍر فَأ ْدَخلْتُُهَما َّطاِهَرَتنْيِ

َ
 ".َماَفَمَسَح َعلَيْهِ       فَإِِِن أ

ںیم اکی  ےس رواتی رکےت ںیہ ہک(ریغمہ) مہ ےس اوبمیعن ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس زرکای ےن ٰییحی ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ اعرم ےس وہ رعوہ نب ریغمہ ےس، وہ اےنپ ابپ

یلص اہلل ہیلع  ےک ومزے ااتر ڈاولں۔ آپ ہیلع وملسیلص اہلل  آپ (ہک ووض رکےت وتق) ےک اسھت اھت، وت ںیم ےن اچاہ یلص اہلل ہیلع وملس رفس ںیم روسل اہلل

 ےن ان رپ حسم ایک۔ یلص اہلل ہیلع وملس سپ آپ (ینعی ںیم ووض ےس اھت) ےن رفامای ہک اںیہن رےنہ دو۔ وچہکن بج ںیم ےن اںیہن انہپ اھت وت ریمے اپؤں اپک ےھت۔ وملس
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 ِمْن حَلِْم الَّشاِة  -51
ْ
 :َوالَسِويِق بَاُب َمْن لَْم َيتَوََضأ

 رکبی اک وگتش اور وتس اھک رک این ووض ہن رکان اثتب ےہ: ابب

بُو بَْكٍر َوُعَمُر َوُعثَْماُن رَِضَ اهللَُ َعنُْهْم حَلًْما فَلَْم َيتَوََضئُوا
َ
َكَل أ

َ
 .َوأ

 ۔ اور اوبرکب، رمع اور امثعن ر ی اہلل  مہن ےن وگتش اھکای اور این ووض ںیہن ایک 

 

 

 221 :ربمندحثی 

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ْسلَمَ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
َعبِْد اهللَِ بِْن  َعنْ       ،  َعَّطاِء بِْن يََسارٍ  َعنْ       ،  َزيِْد بِْن أ

َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه "      ، َعَباٍس 
َ
َكَل َكِتَف َشاٍة، أ

َ
       وََسلََم أ

ْ
 ".ُثَم َصىَل َولَْم َيتَوََضأ

س ر ی اہلل امہنع ےس  لق رکےت مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ اامم ام ک ےن زدی نب املس ےس ربخ دی، وہ اطعء نب اسیر ےس، وہ دبعاہلل نب ابع

 ےن رکبی اک اشہن اھکای۔ رھپ امنز ڑپیھ اور ووض ںیہن ایک۔ وملس یلص اہلل ہیلع روسل اہلل ںیہ ہک

 

 

 221 :دحثی ربمن

ِن      :قَاَل       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  ُعَقيٍْل  َعنْ       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
َمَيةَ َجْعَفُر ْبُن َعْمِرو  أ

ُ
،  بِْن أ

نَ       
َ
بَاهُ  أ

َ
ْخرَبَُه،  أ

َ
ى رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََيََْتُ ِمْن َكِتِف َشاٍة، "      أ

َ
نَُه َرأ

َ
لََْق الِسِكنَي،       فَُدِِعَ إََِل الَصاَلِة،       أ

َ
فََصىَل       فَأ

 
ْ
 ".َولَْم َيتَوََضأ
رمعو ےس ربخ دی   نب ریکب ےن ایبن ایک، اہک ںیمہ ثیل ےن لیقع ےس ربخ دی، وہ انب اہشب ےس رواتی رکےت ںیہ، اںیہن رفعج نب رمعو نب اہیم ےن اےنپ ابپمہ ےس ٰییحی

امنز ےک ےیل  یلص اہلل ہیلع وملس رھپ آپرکبی ےک اشہن ےس اکٹ اکٹ رک اھک رےہ ےھت،  یلص اہلل ہیلع وملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس اوھنں ےن روسل اہلل ہک

 ےن رھچی ڈال دی اور امنز ڑپیھ، این ووض ںیہن ایک۔ یلص اہلل ہیلع وملس البےئ ےئگ وت آپ
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51-  
ْ
 :بَاُب َمْن َمّْضَمَض ِمَن الَسِويِق َولَْم َيتَوََضأ

 اس ابرے ںیم ہک وکیئ صخش وتس اھک رک رصف یلک رکے اور این ووض ہن رکے: ابب

 221 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
َ       َمْوََّل بَِِن َحاِرثََة،  بَُّشرْيِ بِْن يََسارٍ  َعنْ       ،  ََيََْي بِْن َسِعيدٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ ن

َ
ُسَويَْد أ

ْخرَبَُه،  ْبَن اّنُلْعَمانِ 
َ
نَُه "      أ

َ
، أ ،       َخَرَج َمَع رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََعَم َخيرَْبَ ْدََّن َخيرَْبَ

َ
َحََّت إَِذا ََكنُوا بِالَصْهبَاِء َوِِهَ أ

       ، ْزَواِد فَلَْم يُؤَْت إََِل بِالَسِويِق،       فََصىَل الَْعرْصَ
َ
َمَر بِ       ُثَم َدََع بِاْْل

َ
َكلْنَا،       ِه َفُُثَِي، فَأ

َ
َكَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوأ

َ
فَأ

       ُثَم قَاَم إََِل الَْمْغرِِب َفَمّْضَمَض َوَمّْضَمّْضنَا،       
ْ
 ".ُثَم َصىَل َولَْم َيتَوََضأ

ےن ٰییحی نب دیعس ےک واےطس ےس ربخ دی، وہ ریشب نب اسیر ینب احرہث ےک آزاد رکدہ الغم ےس رواتی  مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ےھجم اامم ام ک

ےک اسھت ابہص یک رطف، وج ربیخ ےک رقبی اکی  یلص اہلل ہیلع وملس حتف ربیخ واےل اسل وہ روسل اہلل رکےت ںیہ ہک وسدی نب امعنن ر ی اہلل ہنع ےن اںیہن ربخ دی ہک

ےن مکح دای وت وہ وگھب  یلص اہلل ہیلع وملس ےن رصع یک امنز ڑپیھ، رھپ انہتش وگنماای ایگ وت وساےئ وتس ےک اور ھچک ںیہن الای ایگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ہگج ےہ ےچنہپ۔ آپ

ےن یلک یک اور  یلص اہلل ہیلع وملس وہ ےئگ۔ آپےک ےیل ڑھکے  (یک امنز) اھکای۔ رھپ رغمب (یھب) ےن اھکای اور مہ ےن یلص اہلل ہیلع وملس دےی ےئگ۔ رھپ روسل اہلل

 ےن امنز ڑپیھ اور این ووض ںیہن ایک۔ یلص اہلل ہیلع وملس رھپ آپ (یھب)مہ ےن

 

 

 

 212 :دحثی ربمن

ْصبَغُ  وَحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  اْبُن َوْهٍب  أ ْخرَبَ

َ
َن اّنَليِِبَ "      ،  َميُْمونَةَ  َعنْ       ،  ُكَريٍْب  َعنْ       ،  بَُكرْيٍ  َعنْ       ،  َعْمُرو أ

َ
أ

َكَل ِعنَْدَها َكِتًفا، 
َ
       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

ْ
 ".ُثَم َصىَل َولَْم َيتَوََضأ
ےس، اوہنں ےن رکبی ےس، ان وک ومیمہن ر ی اہلل اہنع زوہج روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس مہ ےس اغبص ےن ایبن ایک، اہک ےھجم انب وبہ ےن ربخ دی، اہک ےھجم رمعو ےن ریکب 

 اشہن اھکای رھپ امنز ڑپیھ اور این ووض ںیہن رفامای۔ (رکبی اک) ےن ان ےک اہیں یلص اہلل ہیلع وملس آپ ےن التبای ہک
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 :بَاُب َهْل ُيَمّْضِمُض ِمَن اللَََبِ  -52
 ہک ایک دودھ یپ رک یلک رکین اچےیہ ؟اس ابرے ںیم : ابب

 211 :دحثی ربمن

ُعبَيِْد اهللَِ بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  ُعَقيٍْل  َعِن       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاََل       ،  َوُقتَيْبَةُ  ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ  َحَدَثنَا
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َْشَِب بَلَنًا َفَمّْضَمَض،       ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  ُعتْبَةَ 

َ
، يُونُُس  تَاَبَعهُ       ، "إَِن ََلُ َدَسًما     :َوقَاَل       أ

 . الُّزْهِرِي  َعِن       ،  وََصاِلُح ْبُن َكيَْسانَ        
، وہ دبعاہلل نب ابعس ریکب اور ہبیتق ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ثیل ےن ایبن ایک، وہ لیقع ےس، وہ انب اہشب ےس، وہ دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ےس مہ ےس ٰییحی نب

انکچیئ وہیت ےہ۔ اس دحثی ںیم لیقع یک ویسن اور ےن دودھ ایپ، رھپ یلک یک اور رفامای اس ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ر ی اہلل امہنع ےس رواتی رکےت ںیہ ہک

 اصحل نب اسیکن ےن زرہی ےس اتمتعب یک ےہ۔

 

 

ِو اْْلَْفَقِة وُُضوًءا -53
َ
 :بَاُب الْوُُضوِء ِمَن اّنَلْوِم َوَمْن لَْم يََر ِمَن اّنَلْعَسِة َواّنلَْعَستنَْيِ أ

اکی وھجاکن آ اجےن ےس ( دنین اک ) زندکی اکی ای دو رمہبت یک اوھگن ےس ای  وسےن ےک دعب ووض رکےن ےک ایبن ںیم اور ضعب املعء ےک: ابب

 ووض ںیہن وٹاتٹ

 212 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشامِ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
نَ       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

َ
رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه  أ

قُْد َحََّت يَْذَهَب َعنُْه اّنَلْوُم، "     :قَاَل       وََسلََم،  َحُدُكْم وَُهَو يَُصيَِل فَلرَْيْ
َ
َحَدُكْم إَِذا َصىَل وَُهَو نَاِعس  ََل       إَِذا َّنَعَس أ

َ
فَإَِن أ

 ".َّنْفَسهُ يَْدِري لََعلَُه يَْستَْغِفُر فَيَُسُب 
یلص  روسل اہلل  ایک ہکمہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اہک ھجم وک ام ک ےن ماشم ےس، اوہنں ےن اےنپ ابپ ےس ربخ دی، اوہنں ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس  لق

اس ےس متخ وہ اجےئ۔ اس ےیل ہک  (اک ارث) رےہ اہیں کت ہک دنینےن رفامای ہک بج امنز ڑپےتھ وتق مت ںیم ےس یسک وک اوھگن آ اجےئ، وت اچےیہ ہک وہ وس  اہلل ہیلع وملس

 رفغمت بلط رک راہ ےہ ای اےنپ سفن وک ندداع دے راہ ےہ۔ (اہلل اعتٰیل ےس) بج مت ںیم ےس وکیئ صخش امنز ڑپےنھ ےگل اور وہ اوھگن راہ وہ وت وہ ھچک ںیہن اجےن اگ ہک وہ
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 213 :دحثی ربمن

بُو َمْعَمرٍ  َحَدَثنَا
َ
يُوُب  َحَدَثنَا      ،  َعبُْد الَْوارِِث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ِِب قاَِلبَةَ  َعنْ       ،  أ

َ
نٍَس  َعنْ       ،  أ

َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ،  أ

َحُدُكْم ِِف الَصاَلِة فَلْيَنَْم َحََّت "     :قَاَل       وََسلََم، 
َ
 إَِذا َّنَعَس أ

ُ
 ". َيْعلََم َما َيْقَرأ

تی رکےت ںیہ، وہ روسل اہلل مہ ےس اوبرمعم ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس دبعاولارث ےن، اہک مہ ےس اویب ےن اوبالقہب ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ اسن ر ی اہلل ہنع ےس روا

 اوےنھگن وگل وت وس اجان اچےیہ۔ رھپ اس وتق امنز ڑپےھ بج اجن ےل ہک وہ ایک ڑپھ راہ ےہ۔ےن رفامای ہک بج مت امنز ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس

 

 

 

 :بَاُب الْوُُضوِء ِمْن َغرْيِ َحَدٍث  -54
 ریغب دحث ےک یھب این ووض رکان اجزئ ےہ: ابب

 214 :دحثی ربمن

نًَسا َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َعْمِرو بِْن ََعِمرٍ  َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا
َ
،  ُمَسَدد   وَحَدَثنَا     :ح قَاَل .  أ

نٍَس  َعنْ       ،  َعْمُرو ْبُن ََعِمرٍ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُسْفيَانَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       
َ
ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم "     :قَاَل       ،  أ

 ِعنَْد لُُكِ َصاَلةٍ 
ُ
َحَدنَا الْوُُضوُء َما لَْم َُيِْدْث      :َكيَْف ُكنْتُْم تَْصنَُعوَن ؟ قَاَل      :قُلُْت       ، "َيتَوََضأ

َ
 .جُيّْزُِئ أ

مہ ےس دسمد  (دورسی دنس ےس) رمعو نب اعرم ےک واےطس ےس ایبن ایک، اہک ںیم ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس انس۔مہ ےس دمحم نب ویفس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ایفسن ےن

 ںیہ۔ اوہنں ےن رفامای ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ٰییحی ےن، وہ ایفسن ےس رواتی رکےت ںیہ، ان ےس رمعو نب اعرم ےن ایبن ایک، وہ اسن ر ی اہلل ہنع ےس رواتی رکےت

رہ امنز ےک ےیل این ووض رفامای رکےت ےھت۔ ںیم ےن اہک مت ولگ سک رطح رکےت ےھت، ےنہک ےگل مہ ںیم ےس رہ اکی وک اس اک ووض اس  یلص اہلل ہیلع وملس اہللروسل  ہک

 ۔(ینعی اشیپب، اپاخہن، ای دنین وریغہ) وتق کت اکیف وہات، بج کت وکیئ ووض وتڑےن وایل زیچ شیپ ہن آ اجیت۔

 

 215 :دحثی ربمن

ِن      :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن َسِعيدٍ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُسلَيَْمانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َخاِِلُ ْبُن خَمَِْلٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
     :قَاَل       ،  بَُّشرْيُ ْبُن يََسارٍ  أ

ِن  ْخرَبَ
َ
َخرَْجنَا َمَع رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََعَم َخيرَْبَ َحََّت إَِذا ُكَنا بِالَصْهبَاِء َصىَل "     :قَاَل       ،  ُسَويُْد ْبُن اّنُلْعَمانِ  أ
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 ، ّْطِعَمِة فَلَمْ       ّنَلَا رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم الَْعرْصَ
َ
بْنَا،       يُؤَْت إََِل بِالَسِويِق،  فَلََما َصىَل َدََع بِاْْل َكلْنَا َوَْشِ

َ
ُثَم قَاَم       فَأ

       اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إََِل الَْمْغرِِب َفَمّْضَمَض، 
ْ
 ".ُثَم َصىَل ّنَلَا الَْمْغرَِب َولَْم َيتَوََضأ

مہ ےس نامیلن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ےھجم ٰییحی نب دیعس ےن ربخ دی، اںیہن ریشب نب اسیر ےن ربخ دی، اوہنں ےن اہک  مہ ےس اخ د نب دلخم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک

یلص اہلل ہیلع  اہللےک رمہاہ بج ابہصء ںیم ےچنہپ وت روسل  یلص اہلل ہیلع وملس مہ ربیخ واےل اسل روسل اہلل ےھجم وسدی نب امعنن ر ی اہلل ہنع ےن التبای اوہنں ےن اہک ہک

ایس ) رصف وتس یہ الای ایگ۔ وس مہ ےن (اھکےن ںیم) ےن اھکےن وگنماےئ۔ رگم یلص اہلل ہیلع وملس ےن ںیمہ رصع یک امنز ڑپاھیئ۔ بج امنز ڑپھ ےکچ وت آپ وملس

  اھکای اور ایپ۔ رھپ روسل اہلل (وک

م
سل

ر ب یک امنز ےک ےیل ڑھکے وہ ےئگ۔ وت آپیلص اہلل ہیلع و

 

مع
ےن یلک یک، رھپ ںیمہ رغمب یک امنز ڑپاھیئ  اہلل ہیلع وملسیلص  

 ووض ںیہن ایک۔ (این) اور

 

 

ْن ََل يَْستََِتَ ِمْن بَْوَِلِ  -55
َ
 :بَاُب ِمَن الَْكبَائِِر أ

 اشیپب ےک وٹنیھچں ےس ہن انچب ریبکہ انگہ ےہ: ابب

 211 :دحثی ربمن

َمَر اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه "     :قَاَل       ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  َُمَاِهدٍ  َعنْ       ،  َمنُْصورٍ  َعنْ       ،  َجِرير   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُعثَْمانُ  َحَدَثنَا
ْو َمَكَة، 

َ
َفَقاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       بَاِن ِِف ُقبُورِِهَما، فََسِمَع َصوَْت إِنَْساَّننْيِ ُيَعذَ       وََسلََم ِِبَائٍِّط ِمْن ِحيَّطاِن الَْمِدينَِة أ

،       بىََل،      :ُثَم قَاَل       ُيَعَذبَاِن َوَما ُيَعَذبَاِن ِِف َكِبرٍي،      :وََسلَمَ  َحُدُهَما ََل يَْستََِتُ ِمْن بَْوَِلِ
َ
ُثَم َدََع       ِميَمِة، َوََكَن اآْلَخُر َيْمِِش بِاّنلَ       ََكَن أ

ًة،  َتنْيِ فَوََضَع لََعَ لُُكِ َقرْبٍ ِمنُْهَما ِكْْسَ َها ِكْْسَ ْن َُيََفَف      :قَاَل       يَا رَُسوَل اهللَِ لَِم َفَعلَْت َهَذا،      :فَِقيَل ََلُ       ِِبَِريَدٍة فََكَْسَ
َ
لََعلَُه أ

ْو إِ 
َ
ْن َييْبََساَعنُْهَما َما لَْم َتيْبََسا أ

َ
،      :َوقَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم لَِصاِحب الَْقرْبِ       ، ".ََل أ َولَْم       ََكَن ََل يَْستََِتُ ِمْن بَْوَِلِ

 .يَْذُكْر ِسَوى بَْوِل اّنَلاِس 
یلص اہلل ہیلع  روسل اہلل وہ اجمدہ ےس وہ انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس رواتی رکےت ںیہ ہکمہ ےس امثعن ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس رجری ےن وصنمر ےک واےطس ےس  لق ایک، 

ےن دو وصخشں یک آواز ینس ںیھنج ان یک ربقوں ںیم ذعاب ایک اج راہ  یلص اہلل ہیلع وملس آپ (واہں) اکی دہعف دمہنی ای ےکم ےک اکی ابغ ںیم رشتفی ےل ےئگ۔ وملس

ےن رفامای ابت ہی ےہ ہک اکی صخش  یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہک ان رپ ذعاب وہ راہ ےہ اور یسک تہب ڑبے انگہ یک وہج ےس ںیہن رھپ آپ وملسیلص اہلل ہیلع  اھت۔ آپ

اکی ڈایل وگنمایئ اور  (وجھکر یک) ےن یلص اہلل ہیلع وملس ان ںیم ےس اشیپب ےک وٹنیھچں ےس ےنچب اک اامتہم ںیہن رکات اھت اور دورسا صخش لغچ وخری ایک رکات اھت۔ رھپ آپ
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یلص اہلل  ہی آپ! ےس وپاھچ ہک ای روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس رہ اکی یک ربق رپ رھک دای۔ ولوگں ےن آپ (اکی اکی ڑکٹا) اس وک وتڑ رک دو ڑکٹے ایک اور ان ںیم ےس

 ہی ڈاایلں کشخ وہں اشدی اس وتق کت ان رپ ذعاب مک وہ اجےئ۔ےن رفامای اس ےیل ہک بج کت  یلص اہلل ہیلع وملس ےن ویکں ایک۔ آپ ہیلع وملس

 

 

 

 :بَاُب َما َجاَء ِِف َغْسِل ابْلَْولِ  -56
 اشیپب وک دوھےن ےک ایبن ںیم: ابب

،      :َوقَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم لَِصاِحب الَْقرْبِ   .َولَْم يَْذُكْر ِسَوى بَْوِل اّنَلاِس       ََكَن ََل يَْستََِتُ ِمْن بَْوَِلِ

ےن  یلص اہلل ہیلع وملس ےن اکی ربق واےل ےک ابرے ںیم رفامای اھت ہک وہ اےنپ اشیپب ےس ےنچب یک وکشش ںیہن ایک رکات اھت، آپ یلص اہلل ہیلع وملس اور ہی ہک روسل اہلل

 رفامای۔آدیم ےک اشیپب ےک العوہ یسک اور ےک اشیپب اک ذرک ںیہن 

 

 

 

 211 :دحثی ربمن

َعَّطاُء  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  َرْوُح ْبُن الَْقاِسمِ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َيْعُقوُب ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا
ِِب َميُْمونَةَ 

َ
نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  ْبُن أ

َ
تَيْتُُه بَِماٍء َفيَْغِسُل بِهِ "     :قَاَل       ،  أ

َ
َز حِلَاَجِتِه أ  ".ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إَِذا َترَبَ

ااقلمس ےن التبای، اہک ھجم ےس اطعء نب ایب ومیمہن ےن ایبن ایک، وہ  مہ ےس وقعیب نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ وک اامسلیع نب اربامیہ ےن ربخ دی، اہک ےھجم روح نب

ےک  یلص اہلل ہیلع وملس بج رعف احتج ےک ےیل ابرہ رشتفی ےل اجےت وت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس رواتی رکےت ںیہ ہک

 ااجنتسء رفامےت۔اس ےس  یلص اہلل ہیلع وملس اپس اپین الات۔ آپ

 

 

 

 :بَاب   -م 56
 ۔ ۔ ۔: ابب
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ْعَمُش  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َخاِزمٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن الُْمثَََن  َحَدَثنَا
َ
ابِْن  َعِن       ،  َّطاوٍُس  َعنْ       ،  َُمَاِهدٍ  َعنْ       ،  اْْل

يِْن،      :قَاَل       ،  َعَباٍس  َحُدُهَما فَََكَن       َوَما ُيَعَذبَاِن ِِف َكِبرٍي،       إَِّنُهَما ََلَُعَذبَاِن، "     :َفَقاَل       َمَر اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بَِقرْبَ
َ
َما أ

َ
أ

َما      ََل يَْستََِتُ ِمَن ابْلَْوِل، 
َ
َخَذ َجِريَدًة َرّْطبًَة فََّشَقَها نِْصَفنْيِ َفَغَرَز ِِف لُُكِ َقرْبٍ َواِحَدًة،       اآْلَخُر فَََكَن َيْمِِش بِاّنَلِميَمِة،  َوأ

َ
ُثَم أ

،  َوِكيع   وََحَدَثنَا      ،  ُُمََمُد ْبُن الُْمثَََن  َوقَاَل       ، "َييْبََسا لََعلَُه َُيَِفُف َعنُْهَما َما لَمْ      :لَِم َفَعلَْت َهَذا ؟ قَاَل       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :قَالُوا      
ْعَمُش  َحَدَثنَا     :قَاَل       

َ
 .ِمثْلَُه يَْستََِتُ ِمْن بَْوَِلِ  َُمَاِهًدا َسِمْعُت      :قَاَل       ،  اْْل

نب احزم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس اشمع ےن اجمدہ ےک واےطس ےس رواتی ایک، وہ اطؤس ےس، وہ دبعاہلل  مہ ےس دمحم نب اینثمل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دمحم

ےن رفامای ہک ان دوونں  یلص اہلل ہیلع وملس دو ربقوں رپ زگرے وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل (اکی رمہبت) نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس رواتی رکےت ںیہ ہک

یلص اہلل ہیلع  ات اھت۔ رھپ آپواولں وک ذعاب دای اج راہ ےہ اور یسک ڑبے انگہ رپ ںیہن۔ اکی وت ان ںیم ےس اشیپب ےس اایتحط ںیہن رکات اھت اور دورسا لغچ وخری ایک رکربق 

یلص اہلل ہیلع  آپ!  ہک ای روسل اہللےن اکی رہی ینہٹ ےل رک چیب ےس اس ےک دو ڑکٹے ےئک اور رہ اکی ربق رپ اکی ڑکٹا اگڑ دای۔ ولوگں ےن وپاھچ وملس

ےن رفامای، اشدی بج کت ہی اینہٹں کشخ ہن وہں ان رپ ذعاب ںیم ھچک فیفخت رےہ۔ انب اینثمل ےن اہک ہک اس  یلص اہلل ہیلع وملس ویکں ایک؟ آپ (ااسی) ےن وملس

 ۔دحثی وک مہ ےس وعیک ےن ایبن ایک، ان ےس اشمع ےن، اوہنں ےن اجمدہ ےس ایس رطح انس

 

 

 

ْعَراِِبَ َحََّت فََرَغ ِمْن بَْوَِلِ ِِف الَْمْسجِ  -57
َ
 :دِ بَاُب تَْرِك اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َواّنَلاِس اْل

 افرغ ہن وہ ایگروسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اور باحہب ر ی اہلل  مہن اک اکی داہییت وک وھچڑ دانی بج کت ہک وہ دجسم ںیم اشیپب ےس : ابب

 211 :دحثی ربمن

نَا      ،  َهَمام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  إِْسَحاُق  أ

َ
ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ،  أ

َ
أ

ْعَرابًِيا َيبُوُل 
َ
ى أ

َ
 ".َدُعوُه َحََّت إَِذا َفَرَغ َدََع بَِماٍء فََصَبُه َعلَيْهِ "     :َفَقاَل       ِِف الَْمْسِجِد، وََسلََم َرأ

ےن اکی داہییت وک  اہلل ہیلع وملس اہلل یلصروسل  مہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس امہم ےن، اہک مہ ےس ااحسق ےن اسن نب ام ک ےک واےطس ےس  لق ایک ہک

 اہب دای۔ (اس ہگج) ےن رفامای اےس وھچڑ دو بج وہ افرغ وہ ایگ وت اپین اگنم رک آپ ےن یلص اہلل ہیلع وملس دجسم ںیم اشیپب رکےت وہےئ داھکی وت ولوگں ےس آپ
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 :بَاُب َصِب الَْماِء لََعَ ابْلَْوِل ِِف الَْمْسِجدِ  -58
 دجسم ںیم اشیپب رپ اپین اہب دےنی ےک ایبن ںیم: ابب

 222 :دحثی ربمن

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ ْخرَبَ

َ
،  ُعبَيُْد اهللَِ ْبُن َعبِْد اهللَِ بِْن ُعتْبََة بِْن َمْسُعودٍ  أ

نَ       
َ
بَا ُهَريَْرةَ  أ

َ
ْعَراِِبٌ َفبَاَل ِِف الَْمْسِجِد َفتَنَاَوََلُ اّنَلاُس،      :قَاَل       ،  أ

َ
َدُعوُه وََهِريُقوا "     :َفَقاَل لَُهُم اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       قَاَم أ

ْو َذنُوًبا ِمْن َماٍء، 
َ
ينَ فَإَِّنَما بُِعثْتُْم ُميَِْسِ       لََعَ بَْوَِلِ َسْجاًل ِمْن َماٍء أ  ".يَن َولَْم ُتبَْعثُوا ُمَعِْسِ

نب وعسمد ےن ربخ دی ہک  مہ ےس اوباامیلن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ بیعش ےن زرہی ےک واےطس ےس ربخ دی، اوہنں ےن اہک ےھجم دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع

ےن ولوگں  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل (ہی دھکی رک) رکےن اگل۔ وت ولگ اس رپ ےنٹپھج ےگل۔ اکی ارعایب ڑھکا وہ رک دجسم ںیم اشیپب اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہک

  وہ، یتخس ےک ےیل ںیہن۔ےس رفامای ہک اےس وھچڑ دو اور اس ےک اشیپب رپ اپین اک رھبا وہا ڈول ای ھچک مک رھبا وہا ڈول اہب دو۔ ویکہکن مت رنیم ےک ےیل ےجیھب ےئگ

 

 

 221 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبَْدانُ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
نََس ْبَن َمالٍِك  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن َسِعيدٍ  أ

َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل       ،  أ

 .اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
 وملس ںیمہ دبعاہلل ےن ربخ دی، اہک ںیمہ ٰییحی نب دیعس ےن ربخ دی، اہک ںیم ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس انس، وہ روسل اہلل یلص اہلل ہیلعمہ ےس دبعان ےن ایبن ایک، اہک 

ےن اںیہن   اہلل ہیلع وملسیلص اکی داہییت صخش آای اور اس ےن دجسم ےک اکی وکےن ںیم اشیپب رک دای۔ ولوگں ےن اس وک عنم ایک وت روسل اہلل ےس رواتی رکےت ںیہ ہک

 رپ اکی ڈول اپین اہبےن اک مکح دای۔ انچہچن اہب دای ایگ۔ (ےک اشیپب) ےن اس یلص اہلل ہیلع وملس روک دای۔ بج وہ اشیپب رک ےک افرغ وہا وت آپ

 

 

 

 :بَاُب ُيَهِريُق الَْماَء لََعَ ابْلَْولِ  -م 58
 اشیپب رپ اپین اہبےن اک ایبن: ابب
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  221 :ربمندحثی 

نََس ْبَن َمالٍِك  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  ََيََْي بِْن َسِعيدٍ  َعنْ       ،  ُسلَيَْمانُ  وََحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َخاِِلُ  َحَدَثنَا
َ
ْعَراِِبٌ َفبَاَل ِِف "     :قَاَل       ،  أ

َ
َجاَء أ

َمَر اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم       َفنََهاَهْم اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       َّطائَِفِة الَْمْسِجِد فَّزََجَرُه اّنَلاُس، 
َ
فَلََما قَََض بَْوََلُ أ

ْهِريَق َعلَيْهِ       بَِذنُوٍب ِمْن َماٍء، 
ُ
 ".فَأ

اکی داہییت   دیعس ےک واےطس ےس ایبن ایک، اہک ںیم ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس انس، وہ ےتہک ںیہ ہکمہ ےس اخ د نب دلخم ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس نامیلن ےن ٰییحی نب

ےن اںیہن روک دای۔ بج وہ اشیپب رک ےک افرغ  اہلل ہیلع وملس اہلل یلصصخش آای اور اس ےن دجسم ےک اکی وکےن ںیم اشیپب رک دای۔ ولوگں ےن اس وک عنم ایک وت روسل 

 رپ اکی ڈول اپین اہبےن اک مکح دای۔ انچہچن اہب دای ایگ۔ (ےک اشیپب) ےن اس یلص اہلل ہیلع وملس آپوہا وت 

 

 

 :بَاُب بَْوِل الِصبْيَانِ  -59
 وچبں ےک اشیپب ےک ابرے ںیم: ابب

 222 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشاِم بِْن ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
ِم الُْمْؤِمِننَي،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

ُ
َّنَها       أ

َ
أ

، "     :قَالَْت  ِِتَ رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بَِصيِِبٍ
ُ
ْتبَ       َفبَاَل لََعَ ثَْوبِِه،       أ

َ
 ".َعُه إِيَاهُ فََدََع بَِماٍء فَأ
و نین اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس  (رعوہ) مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اہک مہ وک ام ک ےن ماشم نب رعوہ ےس ربخ دی، اوہنں ےن اےنپ ابپ

 

و
م
ل

ےس، اوہنں ےن ام ا

ےن اپین  یلص اہلل ہیلع وملس ےک ڑپکے رپ اشیپب رک دای وت آپ ہیلع وملسیلص اہلل  ےک اپس اکی ہچب الای ایگ۔ اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل رواتی یک ےہ ہک

 اگنمای اور اس رپ ڈال دای۔

 

 

 

 223 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِم  َعنْ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُعتْبَةَ ُعبَيِْد اهللَِ بِْن  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالِك   أ

ُ
أ

ُكِل الَّطَعاَم إََِل رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، "      ،  قَيٍْس بِنِْت ُِمَْصٍن 
ْ
تَْت بِابٍْن لََها َصِغرٍي لَْم يَأ

َ
َّنَها أ

َ
ْجلََسُه رَُسوُل       أ

َ
فَأ

 ".فََدََع بَِماٍء َفنََّضَحُه َولَْم َيْغِسلْهُ       َفبَاَل لََعَ ثَْوبِِه،       ِه وََسلََم ِِف َحْجِرِه، اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيْ 
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 ےس ہی دحثی رواتی رکےت ںیہ، وہ ام (نب وعسمد) مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اہک ںیمہ ام ک ےن انب اہشب ےس ربخ دی، وہ دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع

ینعی ریشوخار ) یک دختم ادقس ںیم اانپ وھچاٹ ہچب ےل رک آںیئ۔ وج اھکان ںیہن اھکات اھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس وہ روسل اہلل سی تنب نصحم انیم اکی اخوتن ےس ہک

ےن اپین اگنم  یلص اہلل ہیلع وملس اشیپب رک دای۔ آپ ےک ڑپکے رپ اہلل ہیلع وملس آپ یلصےن اےس اینپ وگد ںیم اھٹب ایل۔ اس ےچب ےن  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل (اھت

 رک ڑپکے رپ ڑھچک دای اور اےس ںیہن دوھای۔

 

 

 

 :بَاُب ابْلَْوِل قَائًِما َوقَاِعًدا -61
 (بسح ومعق رہ دو رطح ےس اجزئ ےہ ) ڑھکے وہ رک اور ھٹیب رک اشیپب رکان : ابب

 224 :دحثی ربمن

ْعَمِش  َعِن       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َوائٍِل  َعنْ       ،  اْْل

َ
ََت اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم "     :قَاَل       ،  ُحَذْيَفةَ  َعنْ       ،  أ

َ
أ

 ُثَم َدََع بَِماٍء فَِجئْتُُه       ُسبَاَّطَة قَْوٍم َفبَاَل قَائًِما، 
َ
 ".بَِماٍء َفتَوََضأ

یلص اہلل ہیلع  یبن رکمی مہ ےس آدم ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ہبعش ےن اشمع ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ اوبوالئ ےس، وہ ذحہفی ر ی اہلل ہنع ےس رواتی رکےت ںیہ ہک

ےک اپس اپین  یلص اہلل ہیلع وملس ایک۔ رھپ اپین اگنمای۔ ںیم آپ ےن واہں ڑھکے وہ رک اشیپب یلص اہلل ہیلع وملس آپ (سپ) یسک وقم یک وکڑی رپ رشتفی الےئ وملس

 ےن ووض رفامای۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےل رک آای وت آپ

 

 

 :بَاُب ابْلَْوِل ِعنَْد َصاِحِبِه َوالتََسَُتِ بِاحْلَائِِّط  -61
 اسیھت ےک رقبی اشیپب رکان اور دویار یک آڑ انیل( یسک ) اےنپ : ابب

 225 :ربمندحثی 

ِِب َشيْبَةَ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َوائٍِل  َعنْ       ،  َمنُْصورٍ  َعنْ       ،  َجِرير   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُعثَْماُن ْبُن أ

َ
نَا َواّنَليِِبُ "     :قَاَل       ،  ُحَذْيَفةَ  َعنْ       ،  أ

َ
يْتُِِن أ

َ
َرأ

ََت ُسبَاَّطَة قَْوٍم َخلَْف َحائٍِّط،       َّنتََماََش، َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم 
َ
َحُدُكْم َفبَاَل،       فَأ

َ
َشاَر       فَانْتَبَْذُت ِمنُْه،       َفَقاَم َكَما َيُقوُم أ

َ
فَأ

 ".َفُقْمُت ِعنَْد َعِقِبِه َحََّت َفَرغَ       إَِِلَ فَِجئْتُُه، 
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اکی ) اہک مہ ےس رجری ےن وصنمر ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ اوبوالئ ےس، وہ ذحہفی ےس رواتی رکےت ںیہ۔ وہ ےتہک ںیہ ہکمہ ےس امثعن انب ایب ہبیش ےن ایبن ایک، 

اس رطح  یلص اہلل ہیلع وملس ےچنہپ۔ وت آپ (یھت)اکی دویار ےک ےھچیپ (وج) اج رےہ ےھت ہک اکی وقم یک وکڑی رپ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم اور روسل اہلل (رمہبت

یلص اہلل ہیلع  ےن اشیپب ایک اور ںیم اکی رطف ٹہ ایگ۔ بت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ڑھکا وہات ےہ۔ رھپ آپ (صخش) ڑھکے وہ ےئگ سج رطح مہ مت ںیم ےس وکیئ

یلص اہلل  وہ ایگ۔ اہیں کت ہک آپیک اڑیویں ےک رقبی ڑھکا  یلص اہلل ہیلع وملس آپ (رپدہ یک رغض ےس)ےک اپس یلص اہلل ہیلع وملس ےن ےھجم ااشرہ ایک وت آپ وملس

 (وبتق رضورت ااسی یھب ایک اج اتکس ےہ۔) اشیپب ےس افرغ وہ ےئگ۔ ہیلع وملس

 

 

 :بَاُب ابْلَْوِل ِعنَْد ُسبَاَّطِة قَْومٍ  -62
 یسک وقم یک وکڑی رپ اشیپب رکان: ابب

 221 :دحثی ربمن

ِِب َوائٍِل  َعنْ       ،  َمنُْصورٍ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َعرَْعَرةَ  َحَدَثنَا
َ
ْشَعِرُي يَُّشِدُد ِِف      :قَاَل       ،  أ

َ
بُو ُموََس اْْل

َ
ََكَن أ

َحِدِهْم قََرَضُه،      :َوَيُقوُل       ابْلَْوِل، 
َ
َصاَب ثَوَْب أ

َ
اِئيَل ََكَن إَِذا أ ْمَسَك،      : ُحَذْيَفةُ  َفَقاَل       إَِن بَِِن إَِْسَ

َ
ََت رَُسوُل اهللَِ َصىَل "      ََلْتَُه أ

َ
أ

 ".اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُسبَاَّطَة قَْوٍم َفبَاَل قَائًِما
ےک ) وبومٰیس ارعشی اشیپبمہ ےس دمحم نب رعرعہ ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ہبعش ےن وصنمر ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ اوبوالئ ےس  لق رکےت ںیہ، وہ ےتہک ںیہ اہک

وہ اےنپ اس ! ہک اکش ںیم یتخس ےس اکم ہ ےت ےھت اور ےتہک ےھت ہک ینب ارسالیئ ںیم بج یسک ےک ڑپکے وک اشیپب گل اجات۔ وت اےس اکٹ ڈاےتل۔ اوبذحہفی ےتہک ںیہ (ابرہ

 ےن واہں ڑھکے وہ رک اشیپب ایک۔ یلص اہلل ہیلع وملس الےئ اور آپیسک وقم یک وکڑی رپ رشتفی  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل (ویکہکن) دشتد ےس رک اجےت

 

 

 :بَاُب َغْسِل اَِلمِ  -63
 ضیح اک وخن دوھان رضوری ےہ: ابب
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ْسَماءَ  َعنْ       ،  فَاِّطَمةُ  َحَدثَتِِْن      :قَاَل       ،  ِهَّشامٍ  َعنْ       ،  ََيََْي  َحَدَثَنا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن الُْمثَََن  َحَدَثنَا
َ
ة       :َقالَْت       ،  أ

َ
َجاَءِت اْمَرأ

يُض ِِف اّثلَوِْب،      :َفَقالَْت       اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  يَْت إِْحَدانَا ََتِ
َ
َرأ

َ
َتْقُرُصُه بِالَْماِء ُثَم       ََتُُتُه، "     :َكيَْف تَْصنَُع ؟ قَاَل       أ

 ".َوَتنَّْضُحُه َوتَُصيَِل ِفيهِ 
اکی وعرت ےن  ہ یتہک ںیہ ہکمہ ےس دمحم انب اینثمل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ٰییحی ےن ماشم ےک واےطس ےس ایبن ایک، ان ےس افہمط ےن اامسء ےک واےطس ےس، و

وہ ایک رکے،  (وت) رفامےیئ مہ ںیم ےس یسک وعرت وک ڑپکے ںیم ضیح آ اجےئ! رعض یک ہک ای روسل اہلل یک دختم ںیم احرض وہ رک یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل

 اےس رھکےچ، رھپ اپین ےس رڑگے اور اپین ےس دوھ ڈاےل اور ایس ڑپکے ںیم امنز ڑپھ ےل۔ (ہک ےلہپ) ےن رفامای یلص اہلل ہیلع وملس آپ
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بُو ُمَعاِوَيةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمد   َحَدَثنَا
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشاُم ْبُن ُعْرَوةَ  َحَدَثنَا      ،  أ

َ
َجاَءْت فَاِّطَمُة بِنُْت      :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

ِِب ُحبَيٍْش إََِل اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
ّْطُهُر،       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :ْت َفَقالَ       أ

َ
ْستََحاُض فاََل أ

ُ
ة  أ

َ
َدُع الَصاَلَة ؟       إِِِن اْمَرأ

َ
فَأ

َ
أ

ْقبَلَْت َحيْ       إَِّنَما َذلِِك ِعْرق  َولَيَْس ِِبَيٍْض،       ََل، "     :َفَقاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
َوإَِذا       َّضتُِك فََدِِع الَصاَلَة، فَإَِذا أ

ْدبََرْت فَاْغِسيَِل َعنِْك اَِلَم ُثَم َصيَِل 
َ
ِِب      :قَاَل       ، "أ

َ
 .ُثَم تَوََضِِئ ِللُُكِ َصاَلٍة َحََّت يَِجَء َذلَِك الَْوقُْت      :َوقَاَل أ
ےک واےطس ےس، وہ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس  لق رکےت ںیہ،  (رعوہ) مہ ےس ماشم نب رعوہ ےن اےنپ ابپ مہ ےس دمحم نب السم ےن ایبن ایک، اہک ھجم ےس اوباعموہی ےن، اہک

یک دختم ںیم احرض وہیئ اور اس ےن اہک ہک ںیم اکی ایسی وعرت وہں ےسج ااحتسہض یک امیبری ےہ۔  یلص اہلل ہیلع وملس اوبشیبح یک یٹیب افہمط روسل اہلل وہ رفامیت ںیہ ہک

ےہ ضیح ںیہن ےہ۔ وت بج ےھجت ضیح آےئ وت امنز  (اک وخن) ےن رفامای ںیہن، ہی اکی رگ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم اپک ںیہن ریتہ وت ایک ںیم امنز وھچڑ دوں؟ آپاس ےیل 

یلص اہلل ہیلع  رعوہ ےن اہک ہک یبن رکمیےس وخن وک دوھ ڈال رھپ امنز ڑپھ۔ ماشم ےتہک ںیہ ہک ریمے ابپ  (ندن اور ڑپکے) وھچڑ دے اور بج ہی دن زگر اجںیئ وت اےنپ

 وتق رھپ آ اجےئ۔ (ضیح اک) رفامای ہک رھپ رہ امنز ےک ےیل ووض رک اہیں کت ہک ویہ (یھب) ہی وملس ےن

 

 

 

ةِ  -64
َ
 :بَاُب َغْسِل الَْمِِنِ َوفَْرِكِه وََغْسِل َما يُِصيُب ِمَن الَْمْرأ
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نَا     :قَاَل       ،  َعبَْدانُ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
، ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  ُسلَيَْماَن بِْن يََسارٍ  َعنْ       ،  َعْمُرو ْبُن َميُْموٍن اجْلََّزِرُي  أ

ْغِسُل اجْلَنَابََة ِمْن ثَوِْب اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، "     :قَالَْت       
َ
 ".َفيَْخُرُج إََِل الَصاَلِة َوإَِن ُبَقَع الَْماِء ِِف ثَْوبِهِ       ُكنُْت أ

 ےھجم رمعو نب ومیمن ارزجری ےن التبای، وہ نامیلن نب اسیر ےس، وہ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس۔ آپ مہ ےس دبعان ےن ایبن ایک، اہک ےھجم دبعاہلل انب ابمرک ےن ربخ دی، اہک

امنز ےک ےیل رشتفی ےل اجےت اور  یلص اہلل ہیلع وملس آپ(اس وک نہپ رک) ےک ڑپکے ےس انجتب وک دوھیت یھت۔ رھپ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم روسل اہلل رفامیت ںیہ ہک

 ےک ڑپکے ںیم وہےت ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس اپین ےک دےبھ آپ
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و َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  يَِّزيدُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَةُ  َحَدَثنَا      :قَاَل       ،  ُمَسَدد   ح وَحَدَثنَا.  ََعئَِّشةَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  ُسلَيَْمانَ  َعنْ       ،  َعْمر 
لُْت      :قَاَل       ،  ُسلَيَْماَن بِْن يََسارٍ  َعنْ       ،  َعْمُرو ْبُن َميُْمونٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْواِحدِ  َحَدَثنَا

َ
،  ََعئَِّشةَ  َسأ يُِصيُب       َعِن الَْمِِنِ

ْغِسلُُه ِمْن ثَوِْب "اّثلَوَْب ؟ َفَقالَْت 
َ
ثَُر الَْغْسِل ِِف ثَْوبِِه ُبَقُع       رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  ُكنُْت أ

َ
َفيَْخُرُج إََِل الَصاَلِة َوأ

 ".الَْماءِ 
مہ  (دورسی دنس ہی ےہ) اہلل اہنع ےس انسمہ ےس ہبیتق ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس زیدی ےن، اہک مہ ےس رمعو ےن نامیلن ےس رواتی ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن اع ہش ر ی 

ںیم ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس  ےس دسمد ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس دبعاولادح ےن، اہک مہ ےس رمعو نب ومیمن ےن نامیلن نب اسیر ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ ےتہک ںیہ ہک

ےک ڑپکے ےس دوھ ڈایتل یھت رھپ آپ امنز ےک ےیل ابرہ  یلص اہلل ہیلع وملس  ںیم ینم وک روسل اہللاس ینم ےک ابرہ ںیم وپاھچ وج ڑپکے وک گل اجےئ۔ وت اوہنں ےن رفامای ہک

 ےک ڑپکے ںیم ابیق وہےت۔ یلص اہلل ہیلع وملس اپین ےک دےبھ آپ (ینعی) رشتفی ےل اجےت اور دوھےن اک اشنن

 

 

 

ْو َغرْيََها فَلَْم  -65
َ
ثَُرهُ بَاُب إَِذا َغَسَل اجْلَنَابََة أ

َ
 :يَْذَهْب أ

 (وت ایک مکح ےہ ؟ ) اس اک ارث ہن اجےئ ( رھپ ) دوھےئ اور ( ًالثم ضیح اک وخن ) ارگ ینم ای وکیئ اور اجنتس : ابب
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لُْت      :قَاَل       ،  َميُْمونٍ َعْمُرو ْبُن  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْواِحدِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس  َحَدَثنَا
َ
ِِف اّثلَوِْب  ُسلَيَْماَن ْبَن يََسارٍ  َسأ

ْغِسلُُه ِمْن ثَوِْب رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، "     : ََعئَِّشةُ  قَالَْت      :قَاَل       تُِصيبُُه اجْلَنَابَُة، 
َ
اَلِة ُثَم ََيُْرُج إََِل الَص       ُكنُْت أ

ثَُر الَْغْسِل ِفيِه ُبَقُع الَْماءِ 
َ
 ".َوأ

ںیم ےن اس ڑپکے ےک   ہکمہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دبعاولادح ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس رمعو نب ومیمن ےن، وہ ےتہک ںیہ

ےک ڑپکے ےس  یلص اہلل ہیلع وملس ےس انس وہ ےتہک ےھت ہک اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن رفامای ہک ںیم روسل اہلل اک ارث آ ایگ وہ، نامیلن نب اسیر (اناپیک) قلعتم سج ںیم انجتب

ے اور دوھےن اک اشنن ینعی اپین ےک دےبھ ڑپکے ںیم وہےت۔ یلص اہلل ہیلع وملس ینم وک دوھ ڈایتل یھت رھپ آپ

 

کلی

 

ن
 امنز ےک ےیل ابرہ 
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،  ُسلَيَْماَن بِْن يََسارٍ  َعنْ       ،  َعْمُرو ْبُن َميُْموِن بِْن ِمْهَرانَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  زَُهرْي   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعْمُرو ْبُن َخاِِلٍ  َحَدَثنَا
َّنَها ََكنَْت َتْغِسُل الَْمِِنَ ِمْن ثَوِْب اّنَليِِبِ "      ،  َعائَِّشةَ َعنْ       

َ
ْو ُبَقًعا      َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  أ

َ
َراُه ِفيِه ُبْقَعًة أ

َ
 ".ُثَم أ

ر ی اہلل اہنع ےس رواتی رکےت مہ ےس رمعو نب اخ د ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس زریہ ےن، اہک مہ ےس رمعو نب ومیمن نب برہان ےن، اوہنں ےن نامیلن نب اسیر ےس، وہ اع ہش 

 ںیم اکی دہبھ ای یئک دےبھ دیتھکی یھت۔ (یھبک) رھپ(وہ رفامیت ںیہ ہک) ےک ڑپکے ےس ینم وک دوھ ڈایتل ںیھت یلص اہلل ہیلع وملس وہ روسل اہلل ںیہ ہک

 

 

 

بَْواِل اِْلبِِل َواَِلَواِب َوالَْغنَِم َوَمَرابِِّضَها -66
َ
 :بَاُب أ

 ےک ابرے ںیماوٹن ، رکبی اور وچاپویں اک اشیپب اور ان ےک رےنہ یک ہگج : ابب

َيُة إََِل َجنِْبِه،  ِقنِي َوالرَْبِ يِد َوالِْسْ بُو ُموََس ِِف َداِر الرَْبِ
َ
 .َها ُهنَا َوَثَم َسَواء       :َفَقاَل       وََصىَل أ

 اوہنں ےن اہک ہی ہگج اور وہ ہگج ربارب ںیہ۔اور اکی ولہپ ںیم لگنج اھت۔ رھپ  (احالہکن واہں وگرب اھت) اوبومٰیس ارعشی ر ی اہلل ہنع ےن دارربدی ںیم امنز ڑپیھ
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يُوَب  َعنْ       ،  َِحَاُد ْبُن َزيْدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن َحْرٍب  َحَدَثنَا
َ
ِِب قاَِلبَةَ  َعنْ       ،  أ

َ
نٍَس  َعنْ       ،  أ

َ
نَاس  "     :َقاَل       ،  أ

ُ
ِمْن قَِدَم أ

ْو ُعَريْنََة فَاْجتََوْوا الَْمِدينََة، 
َ
َمَرُهُم اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بِِلَقاٍح،       ُعلُْكٍ أ

َ
بْلَانَِها،       فَأ

َ
بَْوالَِها َوأ

َ
ُبوا ِمْن أ ْن يَْْشَ

َ
َوأ

َوِل اّنَلَهاِر َفبََعَث ِِف        َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َواْستَاقُوا اّنَلَعَم، فَلََما َصُحوا َقتَلُوا َراِِعَ اّنَليِِبِ       فَاّْنَّطلَُقوا،       
َ
فََجاَء اْْلرََبُ ِِف أ

ْعيُنُهُ       فَلََما اْرَتَفَع اّنَلَهاُر يِِجَء بِِهْم،       آثَارِِهْم، 
َ
رُْجلَُهْم وَُسِمَرْت أ

َ
يِْدَيُهْم َوأ

َ
َمَر َفَقَّطَع أ

َ
لُْقوا ِِف احْلََرِة يَْستَْسُقوَن فاََل فَأ

ُ
ْم َوأ

بُو قِاَلبَةَ       يُْسَقْوَن، 
َ
قُوا َوَقتَلُوا َوَكَفُروا َبْعَد إِيَمانِِهْم وََحاَرُبوا اهللََ َورَُسوََلُ      :قَاَل أ  ".َفَهُؤََلِء ََسَ

ل ای  ب ےس، وہ اوبالقہب ےس، وہ اسن ر ی اہلل ہنع ےس رواتی رکےت ںیہ ہکمہ ےس نامیلن نب رحب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن امحد نب زدی ےس، وہ اوی
عک
ھچک ولگ 

ےن اںیہن اقلح ںیم اجےن اک مکح دای اور رفامای ہک واہں اووٹنں اک دودھ اور اشیپب  یلص اہلل ہیلع وملس ےک دمہنی ںیم آےئ اور امیبر وہ ےئگ۔ روسل اہلل (ولیبقں) رعہنی

یلص  ےک رچواےہ وک لتق رک ےک وہ اجونروں وک اہکن رک ےل ےئگ۔ یلع احبصل روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس  ےل ےئگ اور بج اےھچ وہ ےئگ وت روسل اہللںیئپ۔ انچہچن وہ اقلح 

دختم ںیم ڑکپ رک الےئ ےئگ۔  یک یلص اہلل ہیلع وملس ربخ آیئ۔ وت آپ ےن ان ےک ےھچیپ آدیم دوڑاےئ۔ دن ڑچےھ وہ یبن رکمی (اس واہعق یک) ےک اپس اہلل ہیلع وملس

ایپس یک )رھتپیلی زنیم ںیم ڈال دےیئ ےئگ۔ (دمہنی یک) آپ ےک مکح ےک اطمقب ان ےک اہھت اپؤں اکٹ دےیئ ےئگ اور آوھکنں ںیم رگم السںیخ ریھپ دی ںیئگ اور

اہک ہک ان ولوگں ےن وچری یک اور رچواوہں وک لتق  ( رہرہ رکےت وہےئان ےک رجم یک ینیگنس) وہ اپین امےتگن ےھت رگم اںیہن اپین ںیہن دای اجات اھت۔ اوبالقہب ےن (دشت ےس

 اامین ےس رھپ ےئگ اور اہلل اور اس ےک روسل ےس گنج یک۔ (آرخ) ایک اور

 234 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بُو اّتَلَياِح  أ

َ
نٍَس  َعنْ       ،  يَِّزيُد ْبُن ُِحَيْدٍ أ

َ
ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه "     :قَاَل       ،  أ

ْن يُبََْن الَْمْسِجُد ِِف َمَرابِِض الَْغَنمِ 
َ
 ".وََسلََم يَُصيَِل َقبَْل أ

دجسم یک ریمعت  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل اسن ر ی اہلل ہنع ےس ربخ دی، وہ ےتہک ںیہ ہک مہ ےس آدم ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ہبعش ےن، اہک ےھجم اوباایتلح زیدی نب دیمح ےن

 ۔(ولعمم وہا ہک رکبویں وریغہ ےک ابڑے ںیم وبتق رضورت امنز ڑپیھ اج یتکس ےہ) ےس ےلہپ امنز رکبویں ےک ابڑے ںیم ڑپھ ایل رکےت ےھت۔

 

 

 

 :ِِف الَسْمِن َوالَْماءِ بَاُب َما َيَقُع ِمَن اّنَلَجاَساِت  -67
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 ان اجنوتسں ےک ابرے ںیم وج یھگ اور اپین ںیم رگ اجںیئ: ابب

،      :َوقَاَل الُّزْهِرُي  ْو لَْون 
َ
ْو ِريح  أ

َ
َس بِالَْماِء َما لَْم ُيَغرِيُْه َّطْعم  أ

ْ
َس بِِريِش الَْميْتَِة،      :َوقَاَل َِحَاد        ََل بَأ

ْ
الُّزْهِرُي ِِف  َوقَاَل       ََل بَأ

ًسا َوقَاَل      :ِعَظاِم الَْمْوََت ََنَْو الِْفيِل َوَغرْيِهِ 
ْ
ْدَرْكُت نَاًسا ِمْن َسلَِف الُْعلََماِء َيْمتَِّشُّطوَن بَِها َوَيَدِهنُوَن ِفيَها ََل يََرْوَن بِِه بَأ

َ
أ

َس بِِتَجاَرِة ا     :َوإِبَْراِهيمُ       اْبُن ِسرِييَن، 
ْ
 .لَْعاِج َوََل بَأ

ےس ھچک رحج  (ڑپ اجےن) رمدار رپدنوں ےک رپ (اپین ںیم) زرہی ےن اہک ہک بج کت اپین یک وب، ذاہقئ اور رگن ہن ندےل، اس ںیم ھچک رحج ںیہن اور امحد ےتہک ںیہ ہک

ےک ) املعء فلس ںیم ےس ان یک ایھگنکں رکےت اور انںیہن وہات۔ رمدوں یک ےسیج اہیھت وریغہ یک ڈہایں اس ےک ابرے ںیم زرہی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ےلہپ ولوگں وک 

 ھچک رحج ںیہن۔ںیم لیت رےتھک وہےئ داھکی ےہ، وہ اس ںیم ھچک رحج ںیہن ےتھجمس ےھت۔ انب ریسنی اور اربامیہ ےتہک ںیہ ہک اہیھت ےک داتن یک اجترت ںیم  (ربونتں
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،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  ُعبَيِْد اهللَِ بِْن َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب الُّزْهِرِي  َعِن       ،  َمالِك   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا
َرٍة َسَقَّطْت ِِف       ،  َميُْمونَةَ  َعنْ       

ْ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُسئَِل َعْن فَأ

َ
لُْقوَها َوَما َحْولََها، "     : َسْمٍن ؟ َفَقاَل أ

َ
أ

 ".فَاّْطرَُحوُه َوُُكُوا َسْمنَُكمْ       
ےس، وہ دبعاہلل نب ابعس ر ی  مہ ےس اامسلیع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ھجم وک ام ک ےن انب اہشب ےک واےطس ےس رواتی یک، وہ دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع نب وعسمد

و نین ومیمہن ر ی اہلل اہنع ےس رواتی رکےت ںیہ ہکاہلل امہنع

 

و
م
ل

ےس وچےہ ےک ابرہ ںیم وپاھچ ایگ وج یھگ ںیم رگ ایگ اھت۔ رفامای اس  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل  ےس وہ ام ا

 یھگ اامعتسل رکو۔ (ابیق)وک اکنل وکنیھپ اور اانپ (ےک یھگ) وک اکنل دو اور اس ےک آس اپس
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ُعبَيِْد اهللَِ بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالِك   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َمْعن   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا
َرٍة َسَقَّطْت ِِف َسْمٍن ؟       ،  َميُْمونَةَ  َعنْ       ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  ُعتْبََة بِْن َمْسُعودٍ 

ْ
َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُسئَِل َعْن فَأ

َ
أ

ْحِصيِه،  َمالِك   َحَدَثنَا     : َمْعن   قَاَل       ، "ُخُذوَها َوَما َحْولََها فَاّْطرَُحوهُ "     :َفَقاَل 
ُ
 . َميُْمونَةَ  َعنْ       ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن      :َيُقوُل       َما ََل أ
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نب ہبتع نب وعسمد ےس، وہ انب مہ ےس یلع نب دبعاہلل ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس نعم ےن، اہک مہ ےس ام ک ےن انب اہشب ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ دیبعاہلل انب دبعاہلل 

ےس وچےہ ےک ابرے ںیم درایتف ایک ایگ وج یھگ ںیم رگ ایگ اھت۔  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل  لق رکےت ںیہ ہکابعس ر ی اہلل امہنع ےس وہ ومیمہن ر ی اہلل اہنع ےس 

ہی ) ےن رفامای ہک اس وچےہ وک اور اس ےک آس اپس ےک یھگ وک اکنل رک کنیھپ دو۔ نعم ےتہک ںیہ ہک ام ک ےن اینت ابر ہک ںیم نگ ںیہن اتکس یلص اہلل ہیلع وملس آپ

 انب ابعس ےس اور اوہنں ےن ومیمہن ر ی اہلل اہنع ےس رواتی یک ےہ۔ (دحثی
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ِْحَُد ْبُن ُُمََمدٍ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  َهَماِم بِْن ُمنَبِهٍ  َعنْ       ،  َمْعَمر   أ

َ
َعِن اّنَليِِبِ       ،  أ

إِْذ ُّطِعنَْت َتَفَجُر َدًما       لُُكُ ََكٍْم يُْكلَُمُه الُْمْسِلُم ِِف َسِبيِل اهللَِ يَُكوُن يَْوَم الِْقيَاَمِة َكَهيْئَِتَها، "     :قَاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
 ".َوالَْعرُْف َعرُْف الِْمْسِك       اللَْوُن لَْوُن اَِلِم، 

اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس رواتی مہ ےس ادمح نب دمحم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ دبعاہلل ےن ربخ دی، اوہنں ےن اہک ےھجم رمعم ےن امہم نب ہبنم ےس ربخ دی اور وہ 

ےن رفامای رہ زمخ وج اہلل یک راہ ںیم املسمن وک ےگل وہ ایقتم ےک دن ایس احتل ںیم وہ اگ سج  وملس یلص اہلل ہیلع آپ رکےت ںیہ، وہ روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہک

 وخن اک اس وہ اگ اور وخوبش کشم یک یس وہ یگ۔ (وت) رطح وہ اگل اھت۔ اس ںیم ےس وخن اتہب وہ اگ۔ سج اک رگن

 

 

 

 :بَاُب ابْلَْوِل ِِف الَْماِء اَِلائِمِ  -68
 ںیم ہک رہھٹے وہےئ اپین ںیم اشیپب رکان عنم ےہاس ابرے : ابب
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بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
نَا     :قَاَل       ،  ُشَعيْب   أ ْخرَبَ

َ
بُو الِّزنَادِ  أ

َ
نَ       ،  أ

َ
ْعَرجَ  أ

َ
نَُه       َحَدثَُه،  َعبَْد الرَِْحَِن ْبَن ُهْرُمَّز اْْل

َ
أ

بَا ُهَريَْرةَ َسِمعَ 
َ
نَُه َسِمَع رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيُقوُل       ،  أ

َ
 ".ََنُْن اآْلِخُروَن الَسابُِقونَ "     :أ
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 نب رہزماالرعج ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع مہ ےس اوباامیلن ایبن ایک، اہک مہ وک بیعش ےن ربخ دی، اہک ےھجم اوبازلاند ےن ربخ دی ہک ان ےس دبعارلنٰمح

بس  (رگم آرخت ںیم) داین ںیم ےلھچپ زامےن ںیم آےئ ںیہ (ولگ)مہ ےس انس، اوہنں ےن روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس انس، آپ یلص اہلل ہیلع وملس رفامےت ےھت ہک

 ےس آےگ ںیہ۔
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ي ََل جَيِْري، "     :َوبِإِْسنَاِدهِ َوبِإِْسنَاِدهِ قَاَل  َحُدُكْم ِِف الَْماِء اَِلائِِم اَِلِ
َ
 ".ُثَم َيْغتَِسُل ِفيهِ       ََل َيبُولََن أ

 لسغ رکےن ےگل؟رفامای ہک مت ںیم ےس وکیئ رہھٹے وہےئ اپین ںیم وج اجری ہن وہ اشیپب ہن رکے۔ رھپ ایس ںیم  (ہی یھب) اور ایس دنس ےس

 

 

 

ْو ِجيَفة  لَْم َتْفُسْد َعلَيِْه َصاَلتُهُ  -69
َ
لِِْقَ لََعَ َظْهِر الُْمَصيَِل قََذر  أ

ُ
 :بَاُب إَِذا أ

 وکیئ اجنتس ای رمدار ڈال دای اجےئ وت اس یک امنز افدس ںیہن وہیت( ااچکن ) بج امنزی یک تشپ رپ : ابب

ى ِِف 
َ
إَِذا َصىَل َوِِّف      :َوقَاَل اْبُن الُْمَسَيِب َوالَّشْعيِِبُ       ثَْوبِِه َدًما وَُهَو يَُصيَِل وََضَعُه َوَمََض ِِف َصاَلتِِه، َوََكَن اْبُن ُعَمَر إَِذا َرأ

ْو َتيََمَم َصىَل، 
َ
ْو ِلَغرْيِ الِْقبْلَِة أ

َ
ْو َجنَابَة  أ

َ
ْدرََك الَْماَء ِِف َوقِْتِه       ثَْوبِِه َدم  أ

َ
 .ََل يُِعيدُ ُثَم أ

بیسم اور یبعش ےتہک ںیہ ہک بج وکیئ اور دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع بج امنز ڑپےتھ وتق ڑپکے ںیم وخن اگل وہا دےتھکی وت اس وک ااتر ڈاےتل اور امنز ڑپےتھ رےتہ، انب 

یسک اور رطف امنز ڑپیھ وہ ای ممیت رک ےک امنز ڑپیھ وہ، رھپ امنز یہ ےک وتق ےلبق ےک العوہ  (وھبل رک) صخش امنز ڑپےھ اور اس ےک ڑپکے رپ اجنتس ای انجتب  یگ وہ، ای

 امنز ہن درہاےئ۔ (اب) ںیم اپین لم ایگ وہ وت
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 242 :دحثی ربمن

ِن      :قَاَل       ،  َعبَْدانُ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب  أ

َ
ِِب إِْسَحاَق  َعنْ       ،  ُشْعبَةَ  َعنْ       ،  أ

َ
بَيْنَا      :قَاَل       ،  َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  َعْمِرو بِْن َميُْمونٍ  َعنْ       ،  أ

ِْحَُد ْبُن ُعثَْمانَ  وَحَدثَِِن      :ح قَاَل . رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َساِجد  
َ
يُْح ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ      :قَاَل       ،  ُْشَ

بِيهِ  َعنْ       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا
َ
ِِب إِْسَحاَق  َعنْ       ،  أ

َ
نَ       ،  َعْمُرو ْبُن َميُْمونٍ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  أ

َ
َعبَْد اهللَِ ْبَن  أ

َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم "      َحَدثَُه، َمْسُعودٍ 
َ
، أ ْصَحاب  ََلُ ُجلُوس 

َ
بُو َجْهٍل َوأ

َ
إِْذ قَاَل َبْعُّضُهْم       ََكَن يَُصيَِل ِعنَْد ابْلَيِْت َوأ

يُُكْم يَِجُء بَِسىَل َجُّزوِر بَِِن فاَُلٍن َفَيَّضُعُه لََعَ َظْهِر ُُمََمٍد،       بِلَْعض، 
َ
ْشََق الَْقْوِم،       أ

َ
َفنََظَر       َجاَء بِِه، فَ       إَِذا َسَجَد فَاّْنبََعَث أ

ّْنُظُر ََل 
َ
نَا أ

َ
، َحََّت إَِذا َسَجَد اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وََضَعُه لََعَ َظْهِرهِ َبنْيَ َكِتَفيِْه َوأ َغرَيُ َشيْئًا لَْو ََكَن ِِل َمنََعة 

ُ
     :قَاَل        أ

يُل َبْعُّضهُ  َسُه َحََّت َجاَءتُْه       ْم لََعَ َبْعٍض، فََجَعلُوا يَّْضَحُكوَن َوَُيِ
ْ
َورَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َساِجد  ََل يَْرَفُع َرأ

َسُه،       َفَّطرََحْت َعْن َظْهِرهِ،       فَاِّطَمُة، 
ْ
     :قَاَل       فََّشَق َعلَيِْهْم إِْذ َدََع َعلَيِْهْم،       اٍت، اللَُهَم َعلَيَْك بُِقَريٍْش ثاََلَث َمرَ      :ُثَم قَاَل       فََرَفَع َرأ

 ، َن اَِلْعَوَة ِِف َذلَِك ابْلََِلِ ُمْستََجابَة 
َ
ِِب َجْهٍل،       َوََكنُوا يََرْوَن أ

َ
بََة بِْن وََشيْ       وََعلَيَْك بُِعتْبََة بِْن َربِيَعَة،       ُثَم َسََم الَلُهَم َعلَيَْك بِأ

َمَيَة بِْن َخلٍَف،       َوالَْوَِلِد بِْن ُعتْبََة،       َربِيَعَة، 
ُ
ِِب ُمَعيٍّْط،       َوأ

َ
ي َّنْفِِس بِيَِدهِ      :قَاَل       فَلَْم ََيَْفْظ،       وََعَد الَسابَِع،       َوُعْقبََة بِْن أ فََواَِلِ

يَن َعَد رَُسو يُْت اَِلِ
َ
ََع ِِف الَْقِليِب قَِليِب بَْدرٍ لََقْد َرأ  ".ُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َْصْ

ےن ہبعش ےس ربخ دی، اوہنں ےن اوبااحسق ےس، اوہنں ےن رمعو نب ومیمن ےس، اوہنں ےن دبعاہلل ےس وہ  (امثعن) مہ ےس دبعان ےن ایبن ایک، اہک ےھجم ریمے ابپ

مہ ےس ادمح نب امثعن ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس رشحی نب  (اکی دورسی دنس ےس) ہبعک رشفی ںیم دجسہ ںیم ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس اہللاکی دہعف روسل  ےتہک ںیہ ہک

 دبعاہلل نب ن ایک ہکہملسم ےن، اہک مہ ےس اربامیہ نب ویفس ےن اےنپ ابپ ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ اوبااحسق ےس رواتی رکےت ںیہ۔ ان ےس رمعو نب ومیمن ےن ایب

یھب ) ہبعک ےک زندکی امنز ڑپھ رےہ ےھت اور اوبلہج اور اس ےک اسیھت یلص اہلل ہیلع وملس وعسمد ر ی اہلل امہنع ےن ان ےس دحثی ایبن یک ہک اکی دہعف روسل اہلل

ال )اوڑھجی ااھٹ الےئ اور (اس یک) اوینٹن ذحب وہیئ ےہ (وج) ےھٹیب وہےئ ےھت وت ان ںیم ےس اکی ےن دورسے ےس اہک ہک مت ںیم ےس وکیئ صخش ےہ وج ےلیبق یک (وںیہ

ااھٹ اور وہ اوڑھجی ےل رک آای اور (آدیم) دجسہ ںیم اجںیئ وت ان یک ھٹیپ رپ رھک دے۔ ہی نس رک ان ںیم ےس اکی بس ےس زایدہ ندتخب یلص اہلل ہیلع وملس بج دمحم (رک

دھکی راہ اھت رگم  (بس ھچک) ںیم ہی (دبعاہلل نب وعسمد ےتہک ںیہ)ےک دوونں دنکوھں ےک درایمن رھک دایداتھکی راہ بج آپ ےن دجسہ ایک وت اس ےن اس اوڑھجی وک آپ 

یلص اہلل  ولٹ وپٹ وہےن ےگل اور روسل اہلل (یسنہ ےک امرے) ےھجم روےنک یک اطتق وہیت۔ دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک وہ ےنسنہ ےگل اور (اس وتق) !ھچک ہن رک اتکس اھت۔ اکش

یلص  اانپ رس ںیہن ااھٹ ےتکس ےھت۔ اہیں کت ہک افہمط ر ی اہلل اہنع آںیئ اور وہ وبا  آپ یک ھٹیپ ےس ااتر رک اکنیھپ، بت آپ (وبا  یک وہج ےس) دجسہ ںیم ےھت ہیلع وملس

ےن اںیہن ندداع دی۔  یلص اہلل ہیلع وملس یئ ہک آپان اکرفوں رپ تہب اھبری وہ (ابت) وت رقشی وک ڑکپ ےل، ہی! ےن رس ااھٹای رھپ نیت ابر رفامای۔ ای اہلل اہلل ہیلع وملس

ان ! انم ایل ہک اے اہلل (دجا دجا) رہ اکی اک(ان ںیم ےس) ںیم وج داع یک اجےئ وہ رضور وبقل وہیت ےہ رھپ آپ ےن (ہکم) دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک وہ ےتھجمس ےھت ہک اس رہش
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ایل رگم ےھجم  (یھب) اک انم (آدیم) نب رہعیب، ودیل نب ہبتع، اہیم نب فلخ اور ہبقع نب ایب طیعم وک۔ اسوتںیرہوملں وک رضور الہک رک دے۔ اوبلہج، ہبتع نب رہعیب، ہبیش 

ےن انم ےیل ےھت، ںیم ےن ان  یلص اہلل ہیلع وملس آپ (ندداع رکےت وتق) اید ںیہن راہ۔ اس ذات یک مسق سج ےک ےضبق ںیم ریمی اجن ےہ ہک نج ولوگں ےک

 ونکںی ںیم ڑپا وہا داھکی۔ وک ندر ےک (الوشں) یک

 

 

 

 :بَاُب الُُْبَاِق َوالُْمَخاِط َوََنْوِهِ ِِف اّثلَوِْب  -71
 ڑپکے ںیم وھتک اور رٹنی وریغہ گل اجےن ےک ابرے ںیم: ابب

َوَما َتنََخَم اّنَليِِبُ       وََسلََم َزَمَن ُحَديِْبيََة فََذَكَر احْلَِديَث، َخَرَج اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       َوَمْرَواَن،       َعْن الِْمْسَوِر،      :قَاَل ُعْرَوةُ 
هُ   .َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُُنَاَمًة إََِل َوَقَعْت ِِف َكِف رَُجٍل ِمنُْهْم َفَدلََك بَِها وَْجَهُه وَِجِْلَ

اور رھپ ) اوہنں ےن وپری دحثی ذرک یک (اس ہلسلس ںیم) دحہیبی ےک زامےن ںیم ےلکن یلص اہلل ہیلع وملس رعوہ ےن وسمر اور رموان ےس رواتی یک ےہ ہک روسل اہلل

 ولوگں یک یلیھتہ رپ ڑپا۔ رھپ وہ ولوگں ےن اےنپ رہچوں اور ندن رپ لم ایل۔ (وھتک) ےن ینتج رمہبت یھب وھتاک وہ یلص اہلل ہیلع وملس ہک یبن رکمی (اہک

 

 

 

 241 :دحثی ربمن

نَِس  َعنْ       ،  ُِحَيْدٍ  َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا
َ
بََّزَق اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف "     :قَاَل       ،  أ

ِِب َمْرَيمَ  َّطَوََلُ       ، "ثَْوبِهِ 
َ
نَا     :قَاَل       ،  اْبُن أ ْخرَبَ

َ
يُوَب  أ

َ
نًَسا َسِمْعُت      :قَاَل       ،  ُِحَيْد   َحَدثَِِن       ،  ََيََْي ْبُن أ

َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ،  أ

 .وََسلَمَ 
یلص اہلل ہیلع  وسل اہللہنع ےس رواتی رکےت ںیہ رہمہ ےس دمحم نب ویفس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ایفسن ےن دیمح ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ اسن ر ی اہلل 

ےن رفامای ہک دیعس نب ایب رممی ےن اس دحثی وک  راتل ےک اسھت ایبن ایک اوہنں  (اامم اخبری رہمح اہلل) اےنپ ڑپکے ںیم وھتاک۔ اوبدبعاہلل (اکی رمہبت) ےن وملس

 ےس رواتی رکےت ںیہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس ن ایک، اہک ںیم ےن اسن ےس انس، وہ یبن رکمیےن اہک مہ وک ربخ دی ٰییحی نب اویب ےن، اہک ھجم ےس دیمح ےن ایب
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 :بَاُب ََل جَيُوُز الْوُُضوُء بِاّنَلِبيِذ َوََل الُْمْسِكرِ  -71
 ذیبن ےس اور یسک ہشن وایل زیچ ےس ووض اجزئ ںیہن: ابب

بُو الَْعاَِلَِة،       َوَكرَِهُه احْلََسُن، 
َ
َحُب إَِِلَ ِمَن الْوُُضوِء بِاّنَلِبيِذ َواللَََبِ      :َوقَاَل َعَّطاء        َوأ

َ
 .اّتَليَُمُم أ

  ےہ۔نسح رصبی اور اوبااعلہیل ےن اےس رکموہ اہک اور اطعء ےتہک ںیہ ہک ذیبن اور دودھ ےس ووض رکےن ےک اقمےلب ںیم ےھجم ممیت رکان زایدہ دنسپ

 

 

 

 242 :دحثی ربمن

ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  الُّزْهِرُي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا
َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

ْسَكَر َفُهَو َحَرام  لُُكُ "     :قَاَل       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
اٍب أ  ".َْشَ

ہ روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس مہ ےس یلع نب دبعاہلل ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ایفسن ےن، ان ےس زرہی ےن اوبہملس ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس و

 وہ زیچ وج ہشن الےن وایل وہ رحام ےہ۔ ےن رفامای ہک ےنیپ یک رہ یلص اہلل ہیلع وملس آپ ےس رواتی رکیت ںیہ ہک

 

 

 

بَاَها اَِلَم َعْن وَْجِههِ  -72
َ
ِة أ

َ
 :بَاُب َغْسِل الَْمْرأ

 وعرت اک اےنپ ابپ ےک رہچے ےس وخن دوھان اجزئ ےہ: ابب

بُو الَْعاَِلَةِ 
َ
 .اْمَسُحوا لََعَ رِْجيَِل فَإَِّنَها َمِريَّضة       :َوقَاَل أ

 ریمے ریپوں رپ امشل رکو ویکہکن وہ رمضی وہ ےئگ۔ اہک ہک (ےس اےنپ ڑلوکں) اوبااعلہیل ےن
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 243 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمد   َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب َحاِزمٍ  َعنْ       ،  ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَيْنَةَ  أ

َ
ََلُ اّنَلاُس،  َسْهَل ْبَن َسْعٍد الَساِعِدَي  َسِمعَ       ،  أ

َ
وما بيِن       وََسأ

ْعلَُم بِِه ِمِِن،      :َفَقاَل       وبينه أحد بأي ِشء دووي جرح اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
َحد  أ

َ
ََكَن َعيَِلٌ يَِجُء "      َما بَِِقَ أ

 ، ْحِرَق فَُحِِشَ بِِه ُجرُْحهُ       َوفَاِّطَمُة َتْغِسُل َعْن وَْجِهِه اَِلَم،       بَُِتِْسِه ِفيِه َماء 
ُ
ِخَذ َحِصري  َفأ

ُ
 ".فَأ

ولوگں ےن ان ےس وپاھچ،  مہ ےس دمحم ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ایفسن نب ہنییع ےن انب ایب احزم ےک واےطس ےس  لق ایک، اوہنں ےن لہس نب دعس ااسلدعی ےس انس ہک

زمخ اک العج سک دوا  (ادح ےک) ےک یلص اہلل ہیلع وملس درایمن وکیئ دورسا احلئ ہن اھت ہک روسل اہللریمے اور ان ےک  (ںیم اس وتق لہس ےک اانت رقبی اھت ہک) اور

یلص  ھجم ےس زایدہ وکیئ ںیہن راہ۔ یلع ر ی اہلل ہنع اینپ ڈاھل ںیم اپین الےت اور افہمط ر ی اہلل اہنع آپ (اب) ےس ایک ایگ اھت۔ اوہنں ےن اہک ہک اس ابت اک اجےنن واال

 ےک زمخ ںیم رھب دای ایگ۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےک ہنم ےس وخن دوھںیت رھپ اکی وبرای اک ڑکٹا الجای ایگ اور آپ ہیلع وملساہلل 

 

 

 

 :بَاُب الِسَواكِ  -73
 وسماک رکےن اک ایبن: ابب

 .فَاْسَِتَ بُِت ِعنَْد اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم      :َوقَاَل اْبُن َعَباٍس 

 ےن وسماک یک۔ یلص اہلل ہیلع وملس آپ (ںیم ےن داھکی ہک) ےک اپس زگاری وت یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن رات روسل اہلل انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن رفامای ہک

 244 :دحثی ربمن

بُو اّنُلْعَمانِ  َحَدَثنَا
َ
ِِب بُرَْدةَ  َعنْ       ،  َغياَْلَن بِْن َجِريرٍ  َعنْ       ،  َِحَاُد ْبُن َزيْدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  أ

َ
َتيُْت اّنَليِِبَ "     :قَاَل       ،  أ

َ
أ

ْع،      :َيُقوُل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فَوََجْدتُُه يَْسَِتُ بِِسَواٍك بِيَِدهِ، 
ُ
ْع أ

ُ
نَه َيتََهَوعُ َوالِسَواُك ِِف ِفي      أ

َ
 ".ِه َكأ

اکی ) ںیم ےت ںیہ ہکمہ ےس اوباامعنلن ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس امحد نب زدی ےن الیغن نب رجری ےک واےطس ےس  لق ایک، وہ اوبربدہ ےس وہ اےنپ ابپ ےس  لق رک

ےک ہنم ےس اع اع  یلص اہلل ہیلع وملس وسماک رکےت وہےئ اپای اور آپیک دختم ںیم احرض وہا وت ںیم ےن آپ وک اےنپ اہھت ےس  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل (رمہبت

 ےق رک رےہ وہں۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےک ہنم ںیم یھت سج رطح آپ یلص اہلل ہیلع وملس یک آواز لکن ریہ یھت اور وسماک آپ
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 245 :دحثی ربمن

ِِب َوائٍِل  َعنْ       ،  َمنُْصورٍ  َعنْ       ،  َجِرير   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُعثَْمانُ  َحَدَثنَا
َ
ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه "     :قَاَل       ،  ُحَذْيَفةَ  َعنْ       ،  أ

 ".وََسلََم إَِذا قَاَم ِمَن اللَيِْل يَُّشوُص فَاُه بِالِسَواكِ 
بج  یلص اہلل ہیلع وملس وسل اہللر ےک واےطس ےس، وہ اوبوالئ ےس، وہ ذحہفی ےس رواتی رکےت ںیہ رہمہ ےس امثعن نب ایب ہبیش ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس رجری ےن وصنم

 رات وک اےتھٹ وت اےنپ ہنم وک وسماک ےس اصف رکےت۔

 

 

 

ْكرَبِ  -74
َ
 :بَاُب َدفِْع الِسَواِك إََِل اْل

 (ادب اک اقتاض ےہ ) ڑبے آدیم وک وسماک دانی : ابب

 241 :دحثی ربمن

ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       َعِن ابِْن ُعَمَر،       ، 13َعْن نَافٍِع       َحَدَثنَا َصْخُر ْبُن ُجَويِْرَيَة،      :َوقَاَل َعَفانُ 
َ
َراِِن "     :قَاَل       أ

َ
أ

ْكرَبُ مِ 
َ
َحُدُهَما أ

َ
تََسَوُك بِِسَواٍك فََجاَءِِن رَُجاَلِن أ

َ
ْصَغَر ِمنُْهَما،       َن اآْلَخِر، أ

َ
،      :فَِقيَل ِِل       َفنَاَولُْت الِسَواَك اْْل فََدَفْعتُُه إََِل       َكرِبْ

ْكرَبِ ِمنُْهَما
َ
بُو َعبْد اهللَِ       ، "اْْل

َ
،      :قَاَل أ ُه ُّنَعيْم  َساَمةَ       َعْن ابْن الُْمبَارَِك،       اْخترََصَ

ُ
 َعِن ابِْن ُعَمرَ       َعْن نَافٍِع،       ، َعْن أ

ےن رفامای ہک ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل افعن ےن اہک ہک مہ ےس رخص نب وجریہی ےن انعف ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ انب رمع ر ی اہلل امہنع ےس  لق رکےت ںیہ ہک

آدیم آےئ۔ اکی ان ںیم ےس دورسے ےس ڑبا اھت، وت ںیم ےن وھچےٹ وک وسماک دے دی رھپ ھجم ےس  وسماک رک راہ وہں وت ریمے اپس دو (وخاب ںیم) ےن داھکی ہک

ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک میعن ےن انب اابملرک ےس، وہ ااسہم ےس، وہ  (اامم اخبری رہمح اہلل)اہک ایگ ہک ڑبے وک دو۔ بت ںیم ےن ان ںیم ےس ڑبے وک دی۔ اوبدبعاہلل

 رمع ر ی اہلل امہنع ےس رصتخم  رر رپ رواتی ایک ےہ۔انعف ےس، اوہنں ےن انب 

 

 

 :بَاُب فَّْضِل َمْن بَاَت لََعَ الْوُُضوءِ  -75
 رات وک ووض رک ےک وسےن واےل یک تلیضف ےک ایبن ںیم: ابب
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 241 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن ُمَقاتٍِل  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
اِء َعنْ       ،  َسْعِد بِْن ُعبَيَْدةَ  َعنْ       ،  َمنُْصورٍ  َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  أ الرَْبَ

 وُُضوَءكَ "     :قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَاَل       ،  بِْن ََعزٍِب 
ْ
َتيَْت َمّْضَجَعَك َفتَوََضأ

َ
ُثَم اْضَّطِجْع لََعَ       لِلَصاَلِة،  إَِذا أ

ْيَمِن، 
َ
ْسلَْمُت وَْجِِه إََِلَْك،      :ُثَم قُْل       ِشِقَك اْْل

َ
ْمِري إََِلَْك،       اللَُهَم أ

َ
ُت َظْهِري إََِلَْك َرْغبًَة َورَْهبًَة إََِلَْك،       َوفَوَْضُت أ

ْ
جْلَأ

َ
ََل       َوأ

 َوََل َمنْ 
َ
رَْسلَْت،       َجا ِمنَْك إََِل إََِلَْك، َملَْجأ

َ
ي أ نَّْزلَْت َوبِنَِبيَِك اَِلِ

َ
ي أ نَْت       اللَُهَم آَمنُْت بِِكتَابَِك اَِلِ

َ
فَإِْن ُمَت ِمْن ََلْلَِتَك فَأ

فَلََما بَلَْغُت اللَُهَم آَمنُْت       ْدُتَها لََعَ اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، فََردَ      :قَاَل       ، "َواْجَعلُْهَن آِخَر َما َتتلَََكَُم بِهِ       لََعَ الِْفّْطَرِة، 
نَّْزلَْت قُلُْت 

َ
ي أ رَْسلَْت       ََل،      :قَاَل       َورَُسولَِك،      :بِِكتَابَِك اَِلِ

َ
ي أ  .َونَِبيَِك اَِلِ

ں ےن اہک مہ وک دبعاہلل ےن ربخ دی، اوہنں ےن اہک ںیمہ ایفسن ےن وصنمر ےک واےطس ےس ربخ دی، اوہنں ےن دعس نب دیبعہ ےس، وہ مہ ےس دمحم نب اقم ل ےن ایبن ایک، اوہن

رطح ووض رکو سج ےن رفامای ہک بج مت اےنپ رتسب رپ ےنٹیل آؤ وت اس  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل رباء نب اعزب ر ی اہلل امہنع ےس رواتی رکےت ںیہ، وہ ےتہک ںیہ ہک

          وأجلأت ظهري إَلك،          وفوضت أمري إَلك،          امهلل أسلمت وجِه إَلك،»رطح امنز ےک ےیل رکےت وہ۔ رھپ داینہ رکوٹ رپ ٹیل رک ویں وہک
ںیم ! اے اہلل « وبنبيك اِلي أرسلت          امهلل آمنت بكتابك اِلي أنّزلت،          َل ملجأ وَل منجا منك إَل إَلك،          رغبة ورهبة إَلك،

انپہ انب ایل۔ ریتے وسا ںیہک ےن اانپ رہچہ ریتی رطف اکھج دای۔ اانپ اعمہلم ریتے یہ رپسد رک دای۔ ںیم ےن ریتے وثاب یک وتعق اور ریتے ذعاب ےک ڈر ےس ےھجت یہ تشپ 

وت ارگ اس احتل ںیم ایس رات رم ایگ وت  س رپ اامین الای۔ وج یبن وت ےن اجیھب ںیم اس رپ اامین الای۔وج اتکب وت ےن انزل یک ںیم ا! انپہ اور اجنت یک ہگج ںیہن۔ اے اہلل

ےک اسےنم اس داع وک دوابرہ ڑپاھ۔  یلص اہلل ہیلع وملس رطفت رپ رمے اگ اور اس داع وک بس ابوتں ےک اریخ ںیم ڑپھ۔ رباء ر ی اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسل اہلل

ویں ) ےن رفامای ںیہن یلص اہلل ہیلع وملس ہہک دای۔ آپ (اک ظفل) « ورسولك»رپ اچنہپ وت ںیم ےن «امهلل آمنت بكتابك اِلي أنّزلت» بج ںیم

 ۔ «ونبيك اِلي أرسلت» (وہک
 

 

  



 حیحص اخبری دلج1   کتاب غسل کے احکام و مسائل

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  196 

 

 كتاب الغسل

 اتکب لسغ ےک ااکحم و اسملئ

 

ْو َلَمْستُُم َوإِْن ُكنْتُْم ُجنُبًا فَاَّطَهُروا : َوقَْوِل اهللَِ َتَعاََل 
َ
َحد  ِمنُْكْم ِمَن الَْغائِِّط أ

َ
ْو َجاَء أ

َ
ْو لََعَ َسَفٍر أ

َ
َوإِْن ُكنْتُْم َمْرََض أ

يِْديُكْم ِمنُْه َما يُِريُد ا
َ
ُدوا َماًء َفتَيََمُموا َصِعيًدا َّطيِبًا فَاْمَسُحوا بِوُُجوِهُكْم َوأ ْن هللَُ َِلَْجَعَل َعلَيُْكْم مِ النَِساَء فَلَْم َِتِ

ُيَها : ، َوقَْوَِلِ َجَل ِذْكُرُه  1َحَرٍج َولَِكْن يُِريُد َِلَُّطِهَرُكْم َوَِلُِتَم نِْعَمتَُه َعلَيُْكْم لََعلَُكْم تَّْشُكُروَن سورة املائدة آية 
َ
يَأ

ّْنتُْم ُسََكَرى َحََّت َتْعلَُموا َما َتُقولُونَ 
َ
يَن آَمنُوا َل َتْقَرُبوا الَصالَة َوأ َوَل ُجنُبًا إَِل ََعبِِري َسِبيٍل َحََّت َتْغتَِسلُوا َوإِْن  اَِلِ

ُدوا َماءً  ْو َلَمْستُُم النَِساَء فَلَْم َِتِ
َ
َحد  ِمنُْكْم ِمَن الَْغائِِّط أ

َ
ْو َجاَء أ

َ
ْو لََعَ َسَفٍر أ

َ
 َفتَيََمُموا َصِعيًدا َّطيِبًا ُكنْتُْم َمْرََض أ

يْدِ 
َ
 . 43يُكْم إَِن اهللََ ََكَن َعُفًوا َغُفوًرا سورة النساء آية فَاْمَسُحوا بِوُُجوِهُكْم َوأ

ں ےس امجع ایک وہ رھپ مت اپین ہن اپؤ وت اپک یٹم اک ارگ یبنج وہ اجؤ وت وخب ایھچ رطح اپیک احلص رکو اور ارگ مت امیبر وہ ای رفس ںیم ای وکیئ مت ںیم اپاخہن ےس آےئ ای مت ےن اینپ ویبوی

 مت اس اک رکش رکو ۔ ہنم اور اہھت رپ اےس لم ول ۔ اہلل ںیہن اچاتہ ہک مت رپ یگنت رکے نکیل اچاتہ ےہ ہک مت وک اپک رکے اور وپری رکے اینپ تمعن مت رپ اتہک دصق رکو اور اےنپ

 ۔ اہیں کت ہک  ےنھجم وگل وج ےتہک وہ اور ہن اس وتق اے اامین واول زندکی ہن اجؤ امنز ےک سج وتق ہک مت ہشن ںیم وہ  اور اہلل اک دورسا رفامن ےہ ہک(  1: وسرۃ ااملدئہ ) 

احتج ےس ای مت اپس ےئگ وہ وعروتں +ہک لسغ یک احتج وہ رگم احتل رفس ںیم اہیں کت ہک لسغ رک ول اور ارگ مت رمضی وہ ای رفس ںیم ای آےئ مت ںیم ےس وکیئ اضقےئ

 ( 43: وسرۃ ااسنلء ) ۔    ہنم وک اور اہوھتں وک ، کشیب اہلل اعمف رکےن واال اور و ےنش واال ےہےک ، رھپ ہن اپؤ مت اپین وت ارادہ رکو اپک یٹم اک ، سپ ولم اےنپ

 :بَاُب الْوُُضوِء َقبَْل الُْغْسلِ  -1

 اس ابرے ںیم ہک لسغ ےس ےلہپ ووض رک انیل اچےیہ: ابب

 241 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشامِ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
َزْوِج اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

 َفَغَسَل يَدَ "      وََسلََم، 
َ
َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن إَِذا اْغتََسَل ِمَن اجْلَنَابَِة بََدأ

َ
 لِلَصاَلِة،       يِْه، أ

ُ
 َكَما َيتَوََضأ

ُ
ُثَم       ُثَم َيتَوََضأ

ُصوَل َشَعِرهِ، 
ُ
َصابَِعُه ِِف الَْماِء َفيَُخلُِل بَِها أ

َ
ِسِه ثاََلَث ُغَرٍف بِيََديِْه،       يُْدِخُل أ

ْ
ِه       ُثَم يَُصُب لََعَ َرأ ُثَم يُِفيُض الَْماَء لََعَ ِجِْلِ

 ".َُكِهِ 
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یک زوہج رہطمہ اع ہش ر ی اہلل اہنع مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ ام ک ےن ماشم ےس ربخ دی، وہ اےنپ وا د ےس، وہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس 

اےنپ دوونں اہھت دوھےت رھپ ایس رطح ووض رکےت اسیج امنز ےک ےلہپ  یلص اہلل ہیلع وملس بج لسغ رفامےت وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےس رواتی رکےت ںیہ ہک

 ووض ایک رکےت ےھت۔ رھپ اپین ںیم اینپ اایلگنں دالخ رفامےت اور ان ےس ابولں یک ڑجوں اک الخل رکےت۔ رھپ اےنپ اہوھتں ےس نیت ولچ رس رپ یلص اہلل ہیلع وملس ےیل آپ

 ڈاےتل رھپ امتم ندن رپ اپین اہب ہ ےت۔

 

 

 

 241 :دحثی ربمن

ْعَمِش  َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا
َ
ِِب اجْلَْعدِ  َعنْ       ،  اْْل

َ
ابِْن  َعِن       ،  ُكَريٍْب  َعنْ       ،  َسالِِم بِْن أ

 رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وُُضوَءُه لِلَصاَلِة "     :قَالَْت       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، َزْوِج اّنَليِِبِ َصىَل  َميُْمونَةَ  َعنْ       ،  َعَباٍس 
َ
تَوََضأ

َذى،       َغرْيَ رِْجلَيِْه، 
َ
َصابَُه ِمَن اْْل

َ
فَاَض َعلَيِْه الَْماَء،       وََغَسَل فَرَْجُه َوَما أ

َ
َْح رِْجلَيِْه َفَغَسلَُهَما َهِذهِ ُغْسلُُه ِمَن ُثَم نَ       ُثَم أ

 ".اجْلَنَابَةِ 
رکبی ےس، وہ انب ابعس  مہ ےس دمحم نب ویفس ےن دحثی ایبن یک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ایفسن ےن ایبن ایک اشمع ےس رواتی رک ےک، وہ اسمل انب ایب اس دع ےس، وہ

ےن امنز ےک  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس یک زوہج رہطمہ ےس رواتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن التبای ہک ر ی اہلل امہنع ےس، وہ ومیمہن ر ی اہلل اہنع

اورپ اپین اہب ایل۔ رھپ ۔ رھپ اےنپ ووض یک رطح اکی رمہبت ووض ایک، اہتبل اپؤں ںیہن دوھےئ۔ رھپ اینپ رشاگمہ وک دوھای اور اہجں ںیہک یھب اجنتس گل یئگ یھت، اس وک دوھای

 یلہپ ہگج ےس ٹہ رک اےنپ دوونں اپؤں وک دوھای۔ آپ اک لسغ انجتب ایس رطح وہا رکات اھت۔

 

 

 

تِهِ  -2
َ
 :بَاُب ُغْسِل الرَُجِل َمَع اْمَرأ

 اس ابرے ںیم ہک رمد اک اینپ ویبی ےک اسھت لسغ رکان درتس ےہ: ابب

 252 :دحثی ربمن

ِِب إِيَاٍس آَدُم ْبُن  َحَدَثنَا
َ
ِِب ِذئٍْب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ْغتَِسُل "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  اْبُن أ

َ
ُكنُْت أ

نَا َواّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِمْن إِنَاٍء َواِحٍد ِمْن 
َ
 ".ُيَقاُل ََلُ الَْفَرُق       قََدٍح، أ
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اوہنں ےن اع ہش  مہ ےس آدم نب ایب اایس ےن دحثی ایبن یک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس انب ایب ذبئ ےن دحثی ایبن یک۔ اوہنں ےن زرہی ےس، اوہنں ےن رعوہ ےس،

رفق ےک ادنر : ونٹ) یہ ربنت ںیم لسغ ایک رکےت ےھت اس ربنت وک رفق اہک اجات اھت۔اکی  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم اور یبن رکمی ر ی اہلل اہنع ےس ہک آپ ےن التبای ہک

 (ولک رگام وہات ےہ۔ 19211

 

 

 

 :بَاُب الُْغْسِل بِالَصاِع َوََنْوِهِ  -3
 اس ابرے ںیم ہک اکی اصع ای ایس رطح یسک زیچ ےک وزن رھب اپین ےس لسغ رکان اچےیہ: ابب

 251 :دحثی ربمن

بُو بَْكِر ْبُن َحْفٍص  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  َعبُْد الَصَمدِ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن ُُمََمدٍ  َحَدَثنَا
َ
     :قَاَل       ،  أ

بَا َسلََمةَ  َسِمْعُت 
َ
نَا      :َيُقوُل       ،  أ

َ
ُخو ََعئَِّشَة لََعَ َدَخلُْت أ

َ
ُخوَها َعْن ُغْسِل اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم       ،  ََعئَِّشةَ  َوأ

َ
لََها أ

َ
فََسأ

ِسَها َوَبيْنَنَا َوَبيْنََها ِحَجاب        فََدَعْت بِإِنَاٍء ََنًْوا ِمْن َصاٍع، "؟
ْ
فَاَضْت لََعَ َرأ

َ
       ، "فَاْغتََسلَْت َوأ

َ
يَِّزيُد ْبُن  قَاَل      :بُو َعبْد اهللَِ قَاَل أ

 .قَْدِر َصاٍع      : ُشْعبَةَ  َعنْ       ،  َواجْلُِدُي        ،  َوَبْهّز         ،  َهاُرونَ 
اوبرکب نب صفح ےن، اوہنں مہ ےس دبعاہلل نب دمحم ےن دحثی ایبن یک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس دبعادمصل ےن، اوہنں ےن اہک مہ ےس ہبعش ےن، اوہنں ےن اہک مہ ےس 

اور اع ہش ر ی اہلل اہنع ےک اھبیئ اع ہش ر ی اہلل اہنع یک دختم ںیم ےئگ۔ ان ےک اھبیئ ےن یبن  (اوبہملس) ںیم ےن اہک ہک ںیم ےن اوبہملس ےس ہی دحثی ینس ہک

وگنماای۔ رھپ لسغ ایک اور اےنپ اورپ اپین اہبای۔ اس وتق امہرے درایمن اور ےک لسغ ےک ابرے ںیم وسال ایک۔ وت آپ ےن اصع اسیج اکی ربنت  یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

: ونٹ) ےتہک ںیہ ہک زیدی نب اہرون، زہب اور دجی ےن ہبعش ےس دقر اصع ےک اافلظ رواتی ےئک ںیہ۔ (اامم اخبری رہمح اہلل) ان ےک درایمن رپدہ احلئ اھت۔ اوبدبعاہلل

 (ولک رگام وہات ےہ۔ 29411اصع ےک ادنر 
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 252 :دحثی ربمن

ِِب إِْسَحاَق  َعنْ       ،  زَُهرْي   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن آَدمَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن ُُمََمدٍ  َحَدَثنَا
َ
بُو َجْعَفرٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
،  أ

نَُه ََكَن ِعنْدَ       
َ
،  َجابِِر بِْن َعبِْد اهللَِ  أ بُوُه وَِعنَْدُه قَْوم 

َ
لُوُه َعِن الُْغْسِل،       ُهَو َوأ

َ
َما      :يَْكِفيَك َصاع  ؟ َفَقاَل رَُجل       :َفَقاَل       فََسأ

ْوََف ِمنَْك َشَعًرا وََخرْي  ِمنْ "     :َفَقاَل َجابِر        يَْكِفيِِن، 
َ
َمنَا ِِف ثَوٍْب       ، "َك ََكَن يَْكِِف َمْن ُهَو أ

َ
 .ُثَم أ

ق ےک واےطس ےس، اوہنں ےن مہ ےس دبعاہلل نب دمحم ےن دحثی ایبن یک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ٰییحی نب آدم ےن دحثی ایبن یک، اوہنں ےن اہک مہ ےس زریہ ےن اوبااحس

اجرب نب دبعاہلل ر ی اہلل ہنع ےک اپس ےھت اور ھچک اور ولگ یھب ےھٹیب وہےئ  (زنی ااعلندنی انجب) وہ اور ان ےک وا د ےن ایبن ایک ہک (دمحم ابرق) اہک مہ ےس اوبرفعج

اجرب ر ی اہلل ہنع ےن  ےھت۔ ان ولوگں ےن آپ ےس لسغ ےک ابرے ںیم وپاھچ وت آپ ےن رفامای ہک اکی اصع اکیف ےہ۔ اس رپ اکی صخش وبال ہی ےھجم وت اکیف ہن وہ اگ۔

رھپ اجرب ر ی اہلل ہنع ےن رصف اکی ڑپکا  ( یلص اہلل ہیلع وملس ینعی روسل اہلل) اکیف وہات اھت نج ےک ابل مت ےس زایدہ ےھت اور وج مت ےس  رتہ ےھترفامای ہک ہی ان ےک ےیل 

 (ولک رگام وہات ےہ۔ 29411اصع ےک ادنر : ونٹ) نہپ رک ںیمہ امنز ڑپاھیئ۔

 

 

 

 253 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ "      ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  َجابِِر بِْن َزيْدٍ  َعنْ       ،  َعْمٍرو َعنْ       ،  اْبُن ُعيَيْنَةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
أ

بُو َعبْد اهللَِ  قَاَل       ، "َعلَيِْه وََسلََم َوَميُْمونََة ََكنَا َيْغتَِساَلِن ِمْن إِنَاٍء َواِحدٍ 
َ
ِخرًيا،      :َيُقوُل       ،  اْبُن ُعيَيْنَةَ  ََكنَ      :أ

َ
َعِن ابِْن       أ

بُو ُّنَعيْمٍ       َعْن َميُْمونََة،       َعَباٍس، 
َ
 .َوالَصِحيُح َما َرَوى أ

یلص اہلل  یبن رکمی ےس ایبن ایک، وہ اجرب نب زدی ےس، وہ دبعاہلل نب ابعس ےس ہک مہ ےس اوبمیعن ےن رواتی یک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ایفسن نب ہنییع ےن رمعو ےک واہطس

رفامےت ںیہ ہک انب ہنییع اریخ رمع ںیم اس دحثی وک ویں رواتی (اامم اخبری رہمح اہلل) اور ومیمہن ر ی اہلل اہنع اکی ربنت ںیم لسغ رک ہ ےت ےھت۔ اوبدبعاہلل ہیلع وملس

 اہلل امہنع ےس اوہنں ےن ومیمہن ر ی اہلل اہنع ےس اور حیحص ویہ رواتی ےہ وج اوبمیعن ےن یک ےہ۔رکےت ےھت انب ابعس ر ی 

 

 

 

ِسِه ثاََلثًا -4
ْ
فَاَض لََعَ َرأ

َ
 :بَاُب َمْن أ

 اس ےک ابرے ںیم وج اےنپ رس رپ نیت رمہبت اپین اہبےئ: ابب
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 254 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب إِْسَحاَق  َعنْ       ،  زَُهرْي   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ُجبرَْيُ ْبُن  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن ُْصَدٍ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  أ

نَا "     :قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَاَل       ، ُمّْطِعمٍ 
َ
َما أ

َ
يِِس ثاََلثًا، أ

ْ
ِفيُض لََعَ َرأ

ُ
َشاَر بِيََديِْه َِكْتَيِْهَما      فَأ

َ
 ".َوأ

 ےن رواتی یک۔ اوہنں ےن اوبمیعن ےن مہ ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس زریہ ےن رواتی یک اوبااحسق ےس، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ریبج نب معطم ر ی اہلل ہنع

 ےن اےنپ دوونں اہوھتں ےس ااشرہ ایک۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ںیم وت اےنپ رس رپ نیت رمہبت اپین اہبات وہں اور آپ وملس یلص اہلل ہیلع روسل اہلل اہک ہک

 255 :دحثی ربمن

،  ُُمََمِد بِْن َعيَِلٍ  َعنْ       ،  خِمَْوِل بِْن َراِشدٍ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُغنَْدر   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن بََّشارٍ  َحَدَثنَا
ِسِه ثاََلثًا"     :قَاَل       ،  َجابِِر بِْن َعبِْد اهللَِ  َعنْ       

ْ
 ".ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُيْفِرُغ لََعَ َرأ

ں ےن اہک مہ ےس دنغر ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، وخمل نب رادش ےک واےطس ےس، وہ دمحم انب یلع دمحم نب اشبر ےن مہ ےس دحثی ایبن یک، اوہن

 اےنپ رس رپ نیت رمہبت اپین اہبےت ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےس، وہ اجرب نب دبعاہلل ر ی اہلل امہنع ےس، اوہنں ےن رفامای ہک
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بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
بُو َجْعَفرٍ  َحَدثَِِن       ،  َمْعَمُر ْبُن ََيََْي بِْن َسامٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
تَاِِن اْبُن َعِمَك      : َجابِرُ  قَاَل ِِل      :قَاَل       ،  أ

َ
َوأ

ُخُذ "َكيَْف الُْغْسُل ِمَن اجْلَنَابَِة ؟ َفُقلُْت      :قَاَل       احْلَنَِفَيِة، ُيَعِرُض بِاحْلََسِن بِْن ُُمََمِد بِْن 
ْ
ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَأ

ِسِه، 
ْ
ُكٍف َوُيِفيُّضَها لََعَ َرأ

َ
ََكَن      :َفُقلُْت       إِِِن رَُجل  َكِثرُي الَّشَعِر،      :َفَقاَل ِِل احْلََسنُ       ُثَم يُِفيُض لََعَ َسائِِر َجَسِدهِ،       ثاََلثََة أ

ْكَُثَ ِمنَْك َشَعًرا
َ
 ".اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس  (ابرقدمحم ) ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس رمعم نب ٰییحی نب اسم ےن رواتی ایک، اہک ہک مہ ےس اوبرفعج (لضف نب دنیک) مہ ےس اوبمیعن

آےئ۔ اوہنں ےن وپاھچ ہک انجتب ےک لسغ اک ایک رطہقی ےہ؟ ںیم (ان یک رماد نسح نب دمحم انب ہیفنح ےس یھت) ریمے اپس اہمترے اچچ ےک ےٹیب اجرب ےن ایبن ایک ہک

 رس رپ اہبےت ےھت۔ رھپ اےنپ امتم ندن رپ اپین اہبےت ےھت۔ نسح ےن اس رپ اہک ہک ںیم وت تہب ابولں نیت ولچ اپین ہ ےت اور ان وک اےنپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اہک ہک یبن رکمی

 ےک ابل مت ےس زایدہ ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس واال آدیم وہں۔ ںیم ےن وجاب دای ہک یبن رکمی
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 :بَاُب الُْغْسِل َمَرًة َواِحَدةً  -5
 ندن رپ اپین ڈال رک ارگ لسغ ایک اجےئ وت اکیف وہ اگاس ایبن ںیم ہک رصف اکی رمہبت : ابب

 251 :دحثی ربمن

ْعَمِش  َعِن       ،  َعبُْد الَْواِحدِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس  َحَدَثنَا
َ
ِِب اجْلَْعدِ  َعنْ       ،  اْْل

َ
،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  ُكَريٍْب  َعِن       ،  َسالِِم بِْن أ

ْو ثاََلثًا،       وََضْعُت لِلَنيِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َماًء لِلُْغْسِل، "     : َميُْمونَةُ  قَالَْت      :قَاَل       
َ
فَْرَغ لََعَ       َفَغَسَل يََديِْه َمَرَتنْيِ أ

َ
ُثَم أ

رِْض، ُثَم َمَسَح يََدُه بِ       ِشَماَِلِ َفَغَسَل َمَذاِكرَيُه، 
َ
َفاَض لََعَ َجَسِدهِ،       ُثَم َمّْضَمَض َواْستَنَّْشَق وََغَسَل وَْجَهُه َوَيَديِْه،       اْْل

َ
ُثَم       ُثَم أ

 ".ََتََوَل ِمْن َمََكنِِه َفَغَسَل قََدَميْهِ 
ایبن ایک، اوہنں ےن اسمل نب ایب اس دع ےس، اوہنں ےن رکبی ےس، مہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دبعاولادح ےن اشمع ےک واےطس ےس 

و نین ومیمہن ر ی اہلل اہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن یبن رکمی اوہنں ےن دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس، آپ ےن رفامای ہک

 

و
م
ل

ےک ےیل لسغ اک اپین  یلص اہلل ہیلع وملس ام ا

اہھت دو رمہبت ای نیت رمہبت دوھےئ۔ رھپ اپین اےنپ ابںیئ اہھت ںیم ےل رک اینپ رشاگمہ وک دوھای۔ رھپ زنیم رپ اہھت رڑگا۔ اس ےک دعب  ےن اےنپ یلص اہلل ہیلع وملس راھک وت آپ

 دوھےئ۔اپؤں  یلک یک اور انک ںیم اپین ڈاال اور اےنپ رہچے اور اہوھتں وک دوھای۔ رھپ اےنپ اسرے ندن رپ اپین اہب ایل اور اینپ ہگج ےس ٹہ رک دوونں

 

 

 

ِو الِّطيِب ِعنَْد الُْغْسلِ  -6
َ
 بِاحْلِاَلِب أ

َ
 :بَاُب َمْن بََدأ

 اس ابرے ںیم ہک سج ےن الحب ےس ای وخوبش اگل رک لسغ ایک وت اس اک یھب لسغ وہ ایگ: ابب

 251 :دحثی ربمن

بُو ََعِصمٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن الُْمثَََن  َحَدَثنَا
َ
ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  الَْقاِسمِ  َعنْ       ،  َحنَْظلَةَ  َعنْ       ،  أ

ٍء ََنَْو احْلِاَلِب،   بِِّشِق       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إَِذا اْغتََسَل ِمَن اجْلَنَابَِة َدََع بَِِشْ
َ
َخَذ بَِكِفِه َفبََدأ

َ
ْيَمِن، فَأ

َ
ِسِه اْْل

ْ
،       َرأ يَْْسِ

َ
ُثَم اْْل

ِسهِ      :َفَقاَل       
ْ
 ".بِِهَما لََعَ وََسِّط َرأ
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ےن ایبن ایک، وہ ہلظنح نب ایب ایفسن ےس، وہ اقمس نب دمحم ےس، وہ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس۔ آپ  (احضک نب دلخم) دمحم نب ٰینثم ےن مہ ےس ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اوباعمص

اےنپ اہھت ںیم ہ ےت اور رس ےک داےنہ ےصح ےس  (اپین اک ولچ) بج لسغ انجتب رکان اچےتہ وت الحب یک رطح اکی زیچ اگنمےت۔ رھپ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےن رفامای ہک

 لسغ یک ادتباء رکےت۔ رھپ ابںیئ ہصح اک لسغ رکےت۔ رھپ اےنپ دوونں اہوھتں وک رس ےک چیب ںیم اگلےت ےھت۔

 

 

 :بَاُب الَْمّْضَمَّضِة َواَلِْسِتنَّْشاِق ِِف اجْلَنَابَةِ  -7
 اس ایبن ںیم ہک لسغ انجتب رکےت وتق یلک رکان اور انک ںیم اپین ڈاانل اچےیہ: ابب

 251 :دحثی ربمن

ِِب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُعَمُر ْبُن َحْفِص بِْن ِغيَاٍث  َحَدَثنَا
َ
ْعَمُش  َحَدَثنَا      ،  أ

َ
ابِْن  َعِن       ،  ُكَريٍْب  َعنْ       ،  َسالِم   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  اْْل

فَْرَغ       َصبَبُْت لِلَنيِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُغْساًل، "     :قَالَْت       ،  َميُْمونَةُ  َحَدثَتْنَا     :قَاَل       ،  َعَباٍس 
َ
بِيَِميِنِه لََعَ يََسارِِه فَأ

رَْض َفَمَسَحَها بِالَُتَاِب ُثَم َغَسلََها،      :ُثَم قَاَل       ُثَم َغَسَل فَرَْجُه،       َفَغَسلَُهَما، 
َ
ُثَم َغَسَل       ُثَم َتَمّْضَمَض َواْستَنَّْشَق،       بِيَِدهِ اْْل

ِسِه، 
ْ
فَاَض لََعَ َرأ

َ
ِِتَ بِِمنِْديٍل فَلَْم َينُْفْض بَِها      َم َتنََْح َفَغَسَل قََدَميِْه، ثُ       وَْجَهُه َوأ

ُ
 ".ُثَم أ

ہطس ےس، وہ انب ابعس مہ ےس رمع نب صفح نب ایغث ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ریمے وا د ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اشمع ےن، اہک ھجم ےس اسمل ےن رکبی ےک وا

یلص اہلل ہیلع  ےک ےیل لسغ اک اپین راھک۔ وت ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن یبن رکمی  رکےت ںیہ، اہک مہ ےس ومیمہن ےن ایبن رفامای ہکر ی اہلل امہنع ےس رواتی

زنیم رپ رڑگ رک اےس یٹم ےس الم اور دوھای۔ ےن اپین وک داںیئ اہھت ےس ابںیئ رپ رگاای۔ اس رطح اےنپ دوونں اہوھتں وک دوھای۔ رھپ اینپ رشاگمہ وک دوھای۔ رھپ اےنپ اہھت وک  وملس

وک روامل دای ایگ۔  یلص اہلل ہیلع وملس پرھپ یلک یک اور انک ںیم اپین ڈاال۔ رھپ اےنپ رہچہ وک دوھای اور اےنپ رس رپ اپین اہبای۔ رھپ اکی رطف وہ رک دوونں اپؤں دوھےئ۔ رھپ آ

  ایک۔ےن اس ےس اپین وک کشخ ںیہن اہلل ہیلع وملس آپ یلصنکیل 

 

 

 

ّْنََق  -8
َ
 :بَاُب َمْسِح اَْلَِد بِالَُتَاِب َِلَُكوَن أ

 اہھت یٹم ےس انلم اتہک وہ وخب اصف وہ اجںیئ( دنگیگ اپک رکےن ےک دعب ) اس ابرے ںیم ہک : ابب
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ْعَمُش  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  احْلَُميِْدُي  َحَدَثنَا
َ
ِِب اجْلَْعدِ  َعنْ       ،  اْْل

َ
ابِْن  َعِن       ،  ُكَريٍْب  َعنْ       ،  َسالِِم بِْن أ

ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم اْغتََسَل ِمَن اجْلَنَابَِة، "      ،  َميُْمونَةَ  َعنْ       ،  َعَباٍس 
َ
ُثَم       ِدهِ ُثَم َدلََك بَِها احْلَائَِّط، َفَغَسَل فَرَْجُه بِيَ       أ

 وُُضوَءُه لِلَصاَلِة،       َغَسلََها، 
َ
 ".فَلََما فََرَغ ِمْن ُغْسِلِه َغَسَل رِْجلَيْهِ       ُثَم تَوََضأ

 ےس اشمع ےن ایبن ایک اسمل نب ایب اس دع ےک واہطس ےس، اوہنں مہ ےس دبعاہلل نب زریب دیمحی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ایفسن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ

ےن لسغ انجتب ایک وت ےلہپ اینپ  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےن رکبی ےس، اوہنں ےن دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس، اوہنں ےن ومیمہن ر ی اہلل اہنع ےس ہک

اےنپ لسغ ےس افرغ وہ ےئگ وت دوونں اپؤں  یلص اہلل ہیلع وملس رپ رڑگ رک دوھای۔ رھپ امنز یک رطح ووض ایک اور بج آپ رشاگمہ وک اےنپ اہھت ےس دوھای۔ رھپ اہھت وک دویار

 دوھےئ۔

 

 

ْن َيْغِسلََها إَِذا لَْم يَُكْن لََعَ يَِدهِ قََذر  َغرْيُ اجْلَ  -9
َ
 :نَابَةِ بَاُب َهْل يُْدِخُل اجْلُنُُب يََدُه ِِف اِْلنَاِء َقبَْل أ

 ایک یبنج اےنپ اہوھتں وک دوھےن ےس ےلہپ ربنت ںیم ڈال اتکس ےہ ؟ بج ہک انجتب ےک وسا اہھت ںیم وکیئ دنگیگ ںیہن  یگ وہیئ وہ: ابب

ْدَخَل اْبُن ُعَمَر، 
َ
اُء ْبُن ََعزٍِب يََدُه ِِف الَّطُهوِر َولَْم َيْغِسلَْها،       َوأ ،       َوالرَْبَ

َ
ًسا بَِما       يََر اْبُن ُعَمَر،  َولَمْ       ُثَم تَوََضأ

ْ
َواْبُن َعَباٍس بَأ

 .يَنْتَِّضُح ِمْن ُغْسِل اجْلَنَابَةِ 

اہلل  مہن اس اپین ےس لسغ ںیم وکیئ  انب رمع اور رباء نب اعزب ر ی اہلل  مہن ےن اہھت دوھےن ےس ےلہپ لسغ ےک اپین ںیم اانپ اہھت ڈاال اھت۔ اور انب رمع اور انب ابعس ر ی

 ہقئ ںیہن ےتھجمس ےھت سج ںیم لسغ انجتب اک اپین کپٹ رک رگ ایگ وہ۔اضم

 

 

 

 211 :دحثی ربمن

نَا      ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
فْلَحُ  أ

َ
نَا "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  الَْقاِسمِ  َعنْ       ،  أ

َ
ْغتَِسُل أ

َ
َواّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ ُكنُْت أ

يِْدينَا ِفيهِ 
َ
 ".َعلَيِْه وََسلََم ِمْن إِنَاٍء َواِحٍد َُتْتَِلُف أ
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یلص اہلل ہیلع  ںیم اور یبن رکمی مہ ےس دبعاہلل نب ہملسم ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس احلف نب دیمح ےن ایبن ایک اقمس ےس، وہ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس، آپ ےن رفامای ہک

 اکی ربنت ںیم اس رطح لسغ رکےت ےھت ہک امہرے اہھت ابری ابری اس ںیم ڑپےت ےھت۔ وملس

 

 

 

 212 :دحثی ربمن

بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشامٍ  َعنْ       ،  َِحَاد   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

 ".إَِذا اْغتََسَل ِمَن اجْلَنَابَِة َغَسَل يََدهُ 
بج روسل  ےن رفامای ہکمہ ےس دسمد ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس امحد ےن ماشم ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ اےنپ وا د ےس، وہ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس، آپ 

 اانپ اہھت دوھےت۔ (ےلہپ) لسغ انجتب رفامےت وت اہلل ہیلع وملسیلص  اہلل

 

 

 

 213 :دحثی ربمن

بُو الَْوَِلدِ  َحَدَثنَا
َ
ِِب بَْكِر بِْن َحْفٍص  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
نَا  ُكنُْت "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  أ

َ
ْغتَِسُل أ

َ
أ

بِيهِ  َعنْ       ،  َعبِْد الرَِْحَِن بِْن الَْقاِسمِ  َوَعنْ       ، "َواّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِمْن إِنَاٍء َواِحٍد ِمْن َجنَابَةٍ 
َ
 .ِمثْلَهُ  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

ںیم اور یبن   نب صفح ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ رعوہ ےس، وہ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس، اوہنں ےن اہک ہکمہ ےس اوباولدیل ےن ایبن ایک۔ اہک مہ ےس ہبعش ےن اوبرکب

اقمس نب دمحم نب ایب ) اکی یہ ربنت ںیم لسغ انجتب رکےت ےھت۔ اور ہبعش ےن دبعارلنٰمح نب اقمس ےس، اوہنں ےن اےنپ وا د (دوونں لم رک) یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 ےس وہ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس۔ ایس رطح رواتی رکےت ںیہ۔ (اہلل ہنعرکب ر ی 
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 214 :دحثی ربمن

بُو الَْوَِلدِ  َحَدَثنَا
َ
نََس ْبَن َمالٍِك  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن َجرْبٍ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
     :َيُقوُل       ،  أ

ُة ِمْن نَِسائِِه َيْغتَِساَلِن ِمْن إِنَاٍء َواِحدٍ "
َ
،  َووَْهُب ْبُن َجِريرٍ        ،  ُمْسِلم   َزادَ       ، "ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوالَْمْرأ

 .ِمَن اجْلَنَابَةِ  ُّشْعبَةَ َعنْ       
یلص اہلل ہیلع  یبن رکمی ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ہبعش ےن دبعاہلل نب دبعاہلل نب ریبج ےس اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن اسن نب ام ک ےس انس ہکمہ ےس اوباولدیل ےن ایبن 

اک  « اجلنابة من» اور آپ یک وکیئ زوہج رہطمہ اکی ربنت ںیم لسغ رکےت ےھت۔ اس دحثی ںیم ملسم نب اربامیہ اور وبہ نب رجری یک رواتی ںیم ہبعش ےس وملس
 ۔(ینعی ہی انجتب اک لسغ وہات اھت) ےہ۔ (زایدہ) ظفل

 

 

 

 :بَاُب َتْفِريِق الُْغْسِل َوالْوُُضوءِ  -11
 اس ایبن ںیم ہک لسغ اور ووض ےک درایمن لصف رکان یھب اجزئ ےہ: ابب

نَُه َغَسَل قََدَميِْه َبْعَد َما َجَف       َوُيْذَكُر َعِن ابِْن ُعَمَر، 
َ
 .وَُضوُءهُ أ

ا ء ےک کشخ وہےن ےک دعب دوھای۔

 

ض
ع
 انب رمع ر ی اہلل امہنع ےس وقنمل ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ دقومں وک ووض رکدہ ا

 

 

 

 215 :دحثی ربمن

ْعَمُش  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْواِحدِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َُمْبُوٍب  َحَدَثنَا
َ
ِِب اجْلَْعدِ  َعنْ       ،  اْْل

َ
َمْوََّل ُكَريْبٍ  َعنْ       ،  َسالِِم بِْن أ

فَْرَغ       وََضْعُت لِرَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َماًء َيْغتَِسُل بِِه، "     : َميُْمونَةُ  قَالَْت      :قَاَل       ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ابِْن َعَباٍس، 
َ
فَأ

ْو ثاََلثًا، 
َ
فَْرَغ بِيَِميِنِه لََعَ ِشَماَِلِ َفَغَسَل َمَذاِكرَيُه،       لََعَ يََديِْه َفَغَسلَُهَما َمَرَتنْيِ َمَرَتنْيِ أ

َ
رِْض،       ُثَم أ

َ
ُثَم       ُثَم َدلََك يََدُه بِاْْل

َسُه ثاََلثًا، ُثَم َغَسَل وَْجهَ       َمّْضَمَض َواْستَنَّْشَق، 
ْ
فَْرَغ لََعَ َجَسِدهِ،       ُه َوَيَديِْه وََغَسَل َرأ

َ
ُثَم َتنََْح ِمْن َمَقاِمِه َفَغَسَل       ُثَم أ

 ".قََدَميْهِ 
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یب اس دع ےک واےطس ےس ایبن ایک، اوہنں مہ ےس دمحم نب وبحمب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دبعاولادح نب زاید ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس اشمع ےن اسمل نب ا

ےک ےیل لسغ اک  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن یبن رکمی ےن رکبی ومٰیل انب ابعس ےس، اوہنں ےن دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس ہک ومیمہن ر ی اہلل اہنع ےن اہک ہک

رگا رک اںیہن دو ای نیت ابر دوھای۔ رھپ اےنپ داےنہ اہھت ےس ابںیئ رپ رگا رک اینپ رشاگموہں وک دوھای۔ رھپ اہھت ےن ےلہپ اپین اےنپ اہوھتں رپ  یلص اہلل ہیلع وملس اپین راھک۔ وت آپ

رھپ آپ اینپ اسرے ندن رپ اپین اہبای،  وک زنیم رپ رڑگا۔ رھپ یلک یک اور انک ںیم اپین ڈاال رھپ اےنپ رہچے اور اہوھتں وک دوھای۔ رھپ اےنپ رس وک نیت رمہبت دوھای، رھپ اےنپ

 لسغ یک ہگج ےس اگل وہ ےئگ۔ رھپ اےنپ دقومں وک دوھای۔

 

 

 

فَْرَغ بِيَِميِنِه لََعَ ِشَماَِلِ ِِف الُْغْسلِ  -11
َ
 :بَاُب َمْن أ

 اس صخش ےس قلعتم سج ےن لسغ ںیم اےنپ داےنہ اہھت ےس ابںیئ اہھت رپ اپین رگاای: ابب

 211 :دحثی ربمن

بُو َعَوانَةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَماِعيَل ُموََس ْبُن  َحَدَثنَا
َ
ْعَمُش  َحَدَثنَا      ،  أ

َ
ِِب اجْلَْعدِ  َعنْ       ،  اْْل

َ
َمْوََّل  ُكَريٍْب  َعنْ       ،  َسالِِم بِْن أ

وََضْعُت لِرَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُغْساًل "     :قَالَْت       ،  َميُْمونََة بِنِْت احْلَارِِث  َعنْ       ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ابِْن َعَباٍس، 
 ، ْو َمَرَتنْيِ

َ
تُُه فََصَب لََعَ يَِدهِ َفَغَسلََها َمَرًة أ ْم ََل،      :قَاَل ُسلَيَْمانُ       وََسََتْ

َ
َذَكَر اّثلَاّثِلََة أ

َ
ْدِري أ

َ
فَْرَغ بِ       ََل أ

َ
يَِميِنِه لََعَ ِشَماَِلِ ُثَم أ

ْو بِاحْلَائِِّط،       َفَغَسَل فَرَْجُه، 
َ
رِْض أ

َ
َسُه،       ُثَم َدلََك يََدُه بِاْْل

ْ
ُثَم َصَب       ُثَم َتَمّْضَمَض َواْستَنَّْشَق وََغَسَل وَْجَهُه َوَيَديِْه وََغَسَل َرأ

 ".َولَْم يُرِْدَها      بِيَِدهِ َهَكَذا،      :َفَقاَل       َميِْه َفنَاَوّتْلُُه ِخْرقًَة، ُثَم َتنََْح َفَغَسَل قَدَ       لََعَ َجَسِدهِ، 
واہطس ےس ایبن ایک، وہ انب ابعس مہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس اوبوعاہن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس اشمع ےن اسمل نب ایب اس دع ےک 

یلص  ںیم ےن یبن رکمی  امہنع ےک ومٰیل رکبی ےس، اوہنں ےن انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس، اوہنں ےن ومیمہن تنب احرث ر ی اہلل اہنع ےس، اوہنں ےن اہک ہکر ی اہلل

ای دو ابر دوھای۔ نامیلن اشمع ےتہک ںیہ ہک ےھجم اید اےنپ اہھت رپ اپین ڈاال اور اےس اکی  (ےلہپ لسغ ںیم)اپین راھک اور رپدہ رک دای، آپ ےن (لسغ اک) ےک ےیل اہلل ہیلع وملس

ر رپ رڑگا۔ رھپ ےن رسیتی ابر اک یھب ذرک ایک ای ںیہن۔ رھپ داےنہ اہھت ےس ابںیئ رپ اپین ڈاال۔ اور رشاگمہ دوھیئ، رھپ اےنپ اہھت وک زنیم رپ ای دویا (اسمل نب ایب اس دع) ںیہن راوی

ے اور اہوھتں وک دوھای۔ اور رس وک دوھای۔ رھپ اسرے ندن رپ اپین اہبای۔ رھپ اکی رطف رسک رک دوونں اپؤں دوھےئ۔ دعب ںیم ںیم ےن یلک یک اور انک ںیم اپین ڈاال اور رہچ

 ےن اےنپ اہھت ےس ااشرہ ایک اس رطح ہک اےس اٹہؤ اور آپ ےن اس ڑپکے اک ارادہ ںیہن رفامای۔ یلص اہلل ہیلع وملس اکی ڑپکا دای وت آپ
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 :إَِذا َجاَمَع ُثَم ََعَد، َوَمْن َداَر لََعَ نَِسائِِه ِِف ُغْسٍل َواِحدٍ  بَاُب  -12
 سج ےن امجع ایک اور رھپ دوابرہ ایک اور سج ےن اینپ یئک ویبویں ےس رتسبمہ وہ رک اکی یہ لسغ ایک اس اک ایبن: ابب

 211 :دحثی ربمن

ِِب َعِدٍي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن بََّشارٍ  َحَدَثنَا
َ
إِبَْراِهيَم بِْن ُُمََمِد بِْن  َعنْ       ،  ُشْعبَةَ  َعنْ       ،  َوََيََْي ْبُن َسِعيدٍ        ،  اْبُن أ

بِيهِ  َعنْ       ،  الُْمنْتَِْشِ 
َ
بَا عَ      :َفَقالَْت       ،  ِلَعائَِّشةَ  َذَكْرتُهُ      :قَاَل       ،  أ

َ
َّطيُِب رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ "      بِْد الرَِْحَِن، يَرَْحُم اهللَُ أ

ُ
ُكنُْت أ

 ".ُثَم يُْصِبُح ُُمِْرًما َينَّْضُخ ِّطيبًا      َفيَُّطوُف لََعَ نَِسائِِه،       َعلَيِْه وََسلََم، 
ںیم   ےس، وہ اربامیہ نب دمحم نب س رشت ےس، وہ اےنپ وا د ےس، اوہنں ےن اہک ہکمہ ےس دمحم نب اشبر ےن دحثی ایبن یک، اہک مہ ےس انب ایب دعی اور ٰییحی نب دیعس ےن ہبعش

وک وخوبش اگلیئ رھپ  یلص اہلل ہیلع وملس ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےک اسےنم اس ہلئسم اک ذرک ایک۔ وت آپ ےن رفامای، اہلل اوبدبعارلنٰمح رپ رمح رفامےئ ںیم ےن وت روسل اہلل

 ےک اپس رشتفی ےل ےئگ اور حبص وک ارحام اس احتل ںیم ابدناھ ہک وخوبش ےس ندن کہم راہ اھت۔ (رہطمات) اینپ امتم ازواج وملسیلص اہلل ہیلع  آپ

 

 

 

 211 :دحثی ربمن

ِِب  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُمَعاُذ ْبُن ِهَّشامٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن بََّشارٍ  َحَدَثنَا
َ
نَُس ْبُن َمالٍِك  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  أ

َ
،  أ

ةَ ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُدوُر لََعَ نَِسائِِه ِِف الَساَعِة الَْواِحَدِة ِمَن اللَيِْل َواّنلَ "     :قَاَل             :قَاَل       ، "َهاِر وَُهَن إِْحَدى َعْْشَ
نٍَس 

َ
َوََكَن يُِّطيُقُه،      :قُلُْت ِْل

َ
ْعِّطَي قَُوَة ثاََلِثنَي،      :قَاَل       أ

ُ
نَُه أ

َ
نًَسا إِنَ       ،  َقتَاَدةَ  َعنْ      : َسِعيد   َوقَاَل       ُكَنا َّنتََحَدُث أ

َ
تِْسُع      :َحَدَثُهمْ  أ

 .نِْسَوةٍ 
۔ اوہنں ےن اہک مہ ےس اعمذ نب ماشم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ھجم ےس ریمے وا د ےن داتدہ ےک واہطس ےس، اہک مہ ےس اسن نب ام ک مہ ےس دمحم نب اشبر ےن ایبن ایک

راوی ےن  (ولڈنایںون وکنمہح اور دو ) دن اور رات ےک اکی یہ وتق ںیم اینپ امتم ازواج رہطمات ےک اپس ےئگ اور ہی ایگرہ ںیھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےن ہک

یلص اہلل  ےن رفامای ہک مہ آسپ ںیم اہک رکےت ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس اس یک اطتق رےتھک ےھت۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس اہک، ںیم ےن اسن ےس وپاھچ ہک یبن رکمی

 مہ ےتہک ےھت ہک اسن ےن ان ےس ون ازواج اک ذرک ایک۔وک سیت رمدوں ےک ربارب اطتق دی یئگ ےہ اور دیعس ےن اہک داتدہ ےک واہطس ےس ہک  ہیلع وملس
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 :بَاُب َغْسِل الَْمْذِي َوالْوُُضوِء ِمنْهُ  -13
 اس ابرے ںیم ہک ذمی اک دوھان اور اس یک وہج ےس ووض رکان رضوری ےہ: ابب

 211 :دحثی ربمن

بُو الَْوَِلدِ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َحِصنيٍ  َعنْ       ،  َزائَِدةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ِِب َعبِْد الرَِْحَِن  َعنْ       ،  أ

َ
ُكنُْت رَُجاًل َمَذاًء،      :قَاَل       ،  َعيَِلٍ  َعنْ       ،  أ

َل اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم لَِمََكِن ابْنَِتِه،       
َ
ْن يَْسأ

َ
َمْرُت رَُجاًل أ

َ
َل،       فَأ

َ
 َواْغِسْل َذَكَركَ "     :َقاَل فَ       فََسأ

ْ
 ".تَوََضأ

ےھجم ذمی  آپ ےن رفامای ہک مہ ےس اوباولدیل ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس زادئہ ےن اوبنیصح ےک واہطس ےس، اوہنں ےن اوبدبعارلنٰمح ےس، اوہنں ےن یلع ر ی اہلل ہنع ےس،

دقماد نب اوسد ) ںیھت۔ اس ےیل ںیم ےن اکی صخش (افۃمطازلرہاء ر ی اہلل اہنع) یک اصزبحادی وملسیلص اہلل ہیلع  رثکبت آیت یھت، وچہکن ریمے رھگ ںیم یبن رکمی

ےن رفامای ہک ووض رک اور رشاگمہ وک  یلص اہلل ہیلع وملس ےس اس ےک قلعتم ہلئسم ولعمم رکںی اوہنں ےن وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس اہک ہک وہ آپ (اےنپ اشرگد

 ۔(ےہیہی اکیف ) دوھ

 

 

 

ثَُر الِّطيِب  -14
َ
 :بَاُب َمْن َتَّطَيَب ُثَم اْغتََسَل َوَبِِقَ أ

 اس ابرے ںیم ہک سج ےن وخوبش اگلیئ رھپ لسغ ایک اور وخوبش اک ارث اب یھب ابیق راہ: ابب

 212 :دحثی ربمن

بُو اّنُلْعَمانِ  َحَدَثنَا
َ
بُو َعَوانَةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
بِيهِ        َعْن،       ،  إِبَْراِهيَم بِْن ُُمََمِد بِْن الُْمنْتَِْشِ  َعنْ       ،  أ

َ
لُْت ََعئَِّشَة      :قَاَل       ،  أ

َ
َسأ

نَّْضُخ ِّطيبًا،       فََذَكْرُت لََها قَْوَل ابِْن ُعَمَر، 
َ
ْصِبَح ُُمِْرًما أ

ُ
ْن أ

َ
ِحُب أ

ُ
نَا ّطَ " ََعئَِّشةُ  َفَقالَْت       َما أ

َ
َيبُْت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه أ

ْصبََح ُُمِْرًما      ُثَم َّطاَف ِِف نَِسائِِه،       وََسلََم، 
َ
 ".ُثَم أ

 وپاھچ اور ان ےس انب رمع ر ی  ےسمہ ےس اوباامعنلن ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اوبوعاہن ےن اربامیہ نب دمحم نب س رشت ےس، وہ اےنپ وا د ےس، اہک ںیم ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع

ںیم اےس وگارا ںیہن رک اتکس ہک ںیم ارحام ابدنوھں اور وخوبش ریمے مسج ےس کہم ریہ وہ۔ وت اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن رفامای، ںیم ےن  اہلل امہنع ےک اس وقل اک ذرک ایک ہک

 ازواج ےک اپس ےئگ اور اس ےک دعب ارحام ابدناھ۔وک وخوبش اگلیئ۔ رھپ آپ اینپ امتم  یلص اہلل ہیلع وملس وخد یبن رکمی
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ْسوَدِ  َعِن       ،  إِبَْراِهيمَ  َعنْ       ،  احْلََكمُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
َ
ّْنُظُر "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
ِِن أ

َ
َكأ

 ".إََِل َوبِيِص الِّطيِب ِِف َمْفِرِق اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وَُهَو ُُمِْرم  
 ےس، آپ ےن ر ی اہلل اہنع مہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ہبعش ےن دحثی ایبن یک، اہک مہ ےس مکح ےن اربامیہ ےک واہطس ےس، وہ اوسد ےس، وہ اع ہش

 ارحام ابدنےھ وہےئ ںیہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس یک امگن ںیم وخوبش یک کمچ دھکی ریہ وہں اس احل ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس وگای ہک ںیم یبن رکمی رفامای

 

 

 

فَاَض  -15
َ
تَُه أ ْرَوى بََْشَ

َ
نَُه قَْد أ

َ
 :َعلَيْهِ بَاُب َُتِْليِل الَّشَعِر َحََّت إَِذا َظَن أ

 (اجزئ ےہ ) ابولں اک الخل رکان اور بج نیقی وہ اجےئ ہک اھکل رت وہ یئگ وت اس رپ اپین اہب دانی : ابب

 212 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبَْدانُ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشاُم ْبُن ُعْرَوةَ  أ

َ
ََكَن رَُسوُل "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

 وُُضوَءُه لِلَصاَلةِ 
َ
 ُثَم َُيَلُِل بِيَِدهِ َشَعَرهُ       ُثَم اْغتََسَل،       ، اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إَِذا اْغتََسَل ِمَن اجْلَنَابَِة َغَسَل يََديِْه َوتَوََضأ

فَاَض َعلَيِْه الَْماَء ثاََلَث َمَراٍت، 
َ
تَُه أ ْرَوى بََْشَ

َ
نَُه قَْد أ

َ
 .ُثَم َغَسَل َسائَِر َجَسِدهِ       َحََّت إَِذا َظَن أ

وا د ےک وحاہل ےس ہک ام  مہ ےس دبعان ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دبعاہلل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ماشم نب رعوہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اےنپ

و نین اع ہش دصہقی ر ی اہلل اہنع ےن رفامای ہک

 

و
م
ل

انجتب اک لسغ رکےت وت ےلہپ اےنپ اہوھتں وک دوھےت اور امنز یک رطح ووض رکےت۔ رھپ  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ا

 وہ ایگ ےہ۔ وت نیت رمہبت اس رپ اپین اہبےت، رھپ امتم ندن اک لسغ رکےت۔لسغ رکےت۔ رھپ اےنپ اہوھتں ےس ابولں اک الخل رکےت اور بج نیقی رک ہ ےت ہک مسج رت 

 

 

 

 213 :دحثی ربمن

يًعا     :َوقَالَْت  نَا َورَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِمْن إِنَاٍء َواِحٍد َّنْغرُِف ِمنُْه ََجِ
َ
ْغتَِسُل أ

َ
 ".ُكنُْت أ
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 اکی ربنت ںیم لسغ رکےت ےھت۔ مہ دوونں اس ےس ولچ رھبرھب رک اپین ہ ےت ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس رفامای ہک ںیم اور روسل اہللاور اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن 

 

 

ْخرَ  -16
ُ
 ِِف اجْلَنَابَِة ُثَم َغَسَل َسائَِر َجَسِدهِ، َولَْم يُِعْد، َغْسَل َمَواِضِع الْوُُضوِء َمَرًة أ

َ
 :ىبَاُب َمْن تَوََضأ

ا ء وک دوابرہ ںیہن دوھای: ابب

 

ض
ع
 اس ابرے ںیم ہک سج ےن انجتب ںیم ووض ایک رھپ اےنپ امتم ندن وک دوھای ، نکیل ووض ےک ا

 214 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  يُوُسُف ْبُن ِعيََس  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  الَْفّْضُل ْبُن ُموََس  أ ْخرَبَ

َ
ْعَمُش  أ

َ
َمْوََّل  ُكَريٍْب  َعنْ       ،  َسالِمٍ  َعنْ       ،  اْْل

 "     :قَالَت      ،  َميُْمونَةَ  َعنْ       ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ابِْن َعَباٍس، 
َ
ْكَفأ

َ
وََضَع رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وَُضوًءا جِلَنَابٍَة فَأ

ْو ثاََلثًا، بِيَِميِنِه لََعَ ِشَماَِلِ 
َ
ْو ثاََلثًا،       ُثَم َغَسَل َفرَْجُه،       َمَرَتنْيِ أ

َ
ِو احْلَائِِّط َمَرَتنْيِ أ

َ
رِْض أ

َ
ُثَم َمّْضَمَض       ُثَم ََضََب يََدُه بِاْْل

ِسِه الَْماَء،       َواْستَنَّْشَق وََغَسَل وَْجَهُه وَِذَراَعيِْه، 
ْ
فَاَض لََعَ َرأ

َ
تَيُْتُه      :قَالَْت       ُثَم َتنََْح َفَغَسَل رِْجلَيِْه،       ُثَم َغَسَل َجَسَدُه،       ُثَم أ

َ
فَأ

ْرقٍَة فَلَْم يُرِْدَها،   ".فََجَعَل َينُْفُض بِيَِدهِ       خِبِ
 اشمع ےن ایبن ایک اوہنں ےن اسمل ےک واہطس ےس، اوہنں مہ ےس ویفس نب ٰیسیع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس لضف نب ومٰیس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس

و نین ومیمہن ر ی اہلل اہنع ےس 

 

و
م
ل

رواتی ایک، اوہنں ےن رفامای ےن رکبی ومٰیل انب ابعس ےس، اوہنں ےن دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس ایبن ایک، اوہنں ےن ام ا

ےن ےلہپ دو ای نیت رمہبت اےنپ داںیئ اہھت ےس ابںیئ اہھت رپ اپین ڈاال۔ رھپ  اہلل ہیلع وملس آپ یلصےن لسغ انجتب ےک ےیل اپین راھک رھپ  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہک

وھای۔ رھپ رس رپ اپین اہبای اور اسرے ندن اک  درشاگمہ دوھیئ۔ رھپ اہھت وک زنیم رپ ای دویار رپ دو ای نیت ابر رڑگا۔ رھپ یلک یک اور انک ںیم اپین ڈاال اور اےنپ رہچے اور ابزوؤں وک

ےن اےس ںیہن ایل اور اہوھتں یہ ےس  یلص اہلل ہیلع وملس لسغ ایک۔ رھپ اینپ ہگج ےس رسک رک اپؤں دوھےئ۔ ومیمہن ر ی اہلل اہنع ےن رفامای ہک ںیم اکی ڑپکا الیئ وت آپ

 اپین اھجڑےن ےگل۔

 

 

 

نَُه ُجنُب  ََيُْرُج َكَما ُهَو َوََل يَتَيََممُ  بَاُب إَِذا َذَكَر ِِف الَْمْسِجدِ  -17
َ
 :أ

 بج وکیئ صخش دجسم ںیم وہ اور اےس اید آےئ ہک ھجم وک اہنےن یک احتج ےہ وت ایس رطح لکن اجےئ اور ممیت ہن رکے: ابب
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نَا     :قَاَل       ،  ُعثَْماُن ْبُن ُعَمرَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن ُُمََمدٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  يُونُُس  أ

َ
ِِب َعنْ       ،  أ

َ
أ

ِقيَمِت الَصاَلُة وَُعِدلَِت الُصُفوُف قياما، "     :قَاَل       ،  ُهَريَْرةَ 
ُ
فَلََما قَاَم ِِف       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، فََخَرَج إََِلْنَا رَُسوُل اهللَِ       أ

 ، نَُه ُجنُب 
َ
ُسُه َيْقُّطُر َفَكرَبَ فََصلَيْنَا َمَعهُ       ُثَم رََجَع فَاْغتََسَل،       َمََكنَُكْم،      :َفَقاَل ّنَلَا      ُمَصاَلُه َذَكَر أ

ْ
، "ُثَم َخَرَج إََِلْنَا َوَرأ

لَْعَ  َعهُ تَابَ       
َ
ْوَزاِِعُ  َوَرَواهُ       ،  الُّزْهِرِي  َعنْ       ،  َمْعَمرٍ  َعنْ       ،  َعبُْد اْْل

َ
 . الُّزْهِرِي  َعنْ       ،  اْْل

اوبہملس ےس، وہ اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع مہ ےس دبعاہلل نب دمحم دنسمی ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس امثعن نب رمع ےن ایبن ایک، اہک مہ وک ویسن ےن ربخ دی زرہی ےک واےطس ےس، وہ 

یلص اہلل  اےنپ رجحے ےس امہری رطف رشتفی الےئ۔ بج آپ یلص اہلل ہیلع وملس امنز یک ریبکت وہیئ اور ںیفص ربارب وہ ںیئگ، ولگ ڑھکے ےھت ہک روسل اہلل ےس ہک

ےن مہ ےس رفامای ہک اینپ ہگج ڑھکے روہ اور آپ واسپ  ےل ےئگ۔ رھپ  ہیلع وملسیلص اہلل  ےلصم رپ ڑھکے وہ ےکچ وت اید آای ہک آپ یبنج ںیہ۔ سپ آپ ہیلع وملس

ےن امنز ےک ےیل ریبکت یہک  یلص اہلل ہیلع وملس ےن لسغ ایک اور واسپ امہری رطف رشتفی الےئ وت رس ےس اپین ےک رطقے کپٹ رےہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس آپ

امنز ادا یک۔ امثعن نب رمع ےس اس رواتی یک اتمتعب یک ےہ دبعاالٰیلع ےن رمعم ےس اور وہ زرہی ےس۔ اور اوزار  ےن یھب  ےک اسھت یلص اہلل ہیلع وملس اور مہ ےن آپ

 زرہی ےس اس دحثی وک رواتی ایک ےہ۔

 

 

 

 :بَاُب َّنْفِض اَْلََديِْن ِمَن الُْغْسِل َعِن اجْلَنَابَةِ  -18
 (تنس وبنی ےہ ) ےس اپین اھجڑ انیل اس ابرے ںیم ہک لسغ انجتب ےک دعب اہوھتں : ابب
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نَا     :قَاَل       ،  َعبَْدانُ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بُو َِحَّْزةَ  أ

َ
ْعَمَش  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  أ

َ
     :قَاَل       ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  ُكَريٍْب  َعنْ       ،  َسالِمِ  َعنْ       ،  اْْل

تُُه بِثَوٍْب وََصَب لََعَ يََديِْه َفَغَسلَُهَما، " َميُْمونَةُ  قَالَْت  ُثَم َصَب بِيَِميِنِه       وََضْعُت لِلَنيِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُغْساًل َفَسََتْ
رَْض َفَمَسَحَها، 

َ
ُثَم       لََها َفَمّْضَمَض َواْستَنَّْشَق وََغَسَل وَْجَهُه وَِذَراَعيِْه، ُثَم َغسَ       لََعَ ِشَماَِلِ َفَغَسَل فَرَْجُه فرَََّضََب بِيَِدهِ اْْل

فَاَض لََعَ َجَسِدهِ، 
َ
ِسِه َوأ

ْ
ُخْذُه،       ُثَم َتنََْح َفَغَسَل قََدَميِْه،       َصَب لََعَ َرأ

ْ
 ."فَاّْنَّطلََق وَُهَو َينُْفُض يََديْهِ       َفنَاَوّتْلُُه ثَْوًبا فَلَْم يَأ

ےن، اہک ںیم ےن اشمع ےس انس، اوہنں ےن اسمل نب ایب اس دع ےس، اوہنں ےن رکبی ےس، اوہنں ےن انب  (دمحم نب ومیمن) مہ ےس دبعان ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اوبزمحہ

اپین راھک اور اکی ڑپکے ےس رپدہ رک دای۔ ےلہپ ےک ےیل لسغ اک  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن یبن رکمی ابعس ےس، آپ ےن اہک ہک ومیمہن ر ی اہلل اہنع ےن رفامای ہک
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وک زنیم رپ امرا اور ےن اےنپ دوونں اہوھتں رپ اپین ڈاال اور اںیہن دوھای۔ رھپ اےنپ داےنہ اہھت ےس ابںیئ اہھت ںیم اپین ایل اور رشاگمہ دوھیئ۔ رھپ اہھت  یلص اہلل ہیلع وملس آپ

اقمم لسغ ےس  یلص اہلل ہیلع وملس ے اور ابزو دوھےئ۔ رھپ رس رپ اپین اہبای اور اسرے ندن اک لسغ ایک۔ اس ےک دعب آپدوھای۔ رھپ یلک یک اور انک ںیم اپین ڈاال اور رہچ

ےن اےس ںیہن ایل اور  یلص اہلل ہیلع وملس وک اکی ڑپکا دانی اچاہ۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس اکی رطف وہ ےئگ۔ رھپ دوونں اپؤں دوھےئ۔ اس ےک دعب ںیم ےن آپ

 اہوھتں ےس اپین اھجڑےن ےگل۔ یلص اہلل ہیلع وملس پآ

 

ْيَمِن ِِف الُْغْسلِ  -19
َ
ِسِه اْل

ْ
 بِِّشِق َرأ

َ
 :بَاُب َمْن بََدأ

 اس صخش ےک قلعتم سج ےن اےنپ رس ےک داےنہ ےصح ےس لسغ ایک: ابب

 211 :دحثی ربمن

،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  َصِفَيَة بِنِْت َشيْبَةَ  َعنْ       ،  احْلََسِن بِْن ُمْسِلمٍ  َعنْ       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن نَافِعٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َخاَلُد ْبُن ََيََْي  َحَدَثنَا
ِسَها، "     :قَالَْت       

ْ
َخَذْت بِيََدْيَها ثاََلثًا فَْوَق َرأ

َ
َصابَْت إِْحَدانَا َجنَابَة  أ

َ
ْيَمِن َوبِيَِدَها ُثَم       ُكَنا إَِذا أ

َ
ُخُذ بِيَِدَها لََعَ ِشِقَها اْْل

ْ
تَأ

يَْْسِ 
َ
ْخَرى لََعَ ِشِقَها اْْل

ُ
 ".اْْل

تنب ہبیش ےس، وہ اع ہش ر ی اہلل  مہ ےس الخد نب ٰییحی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اربامیہ نب انعف ےن ایبن ایک، اوہنں ےن نسح نب ملسم ےس رواتی یک، وہ ہیفص

ںیم ےس یسک وک ارگ انجتب القح وہیت وت وہ اہوھتں ںیم اپین ےل رک رس رپ نیت رمہبت ڈاںیتل۔ رھپ اہھت ںیم اپین ےل رک رس  (رہطمات) مہ ازواج  ےس، آپ ےن رفامای ہکاہنع

 ےک داےنہ ےصح اک لسغ رکںیت اور دورسے اہھت ےس ابںیئ ےصح اک لسغ رکںیت۔

 

 

فَّْضُل بَاُب َمِن اْغتََسَل  -21
َ
 :ُعْرَيانًا وَْحَدُه ِِف اْْلَلَْوِة، َوَمْن تََسََتَ فَالتََسَُتُ أ

اس صخش ےک ابرے ںیم سج ےن اہنتیئ ںیم  ےگن وہ رک لسغ ایک اور سج ےن ڑپکا ابدنھ رک لسغ ایک اور ڑپکا ابدنھ رک لسغ رکان الضف : ابب

 ےہ

بِيهِ  َعنْ       ،  َبْهُّز ْبُن َحِكيمٍ  َوقَاَل 
َ
ْن يُْستَْحيَا ِمنُْه ِمَن اّنَلاِس "      َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  َجِدهِ  َعنْ        ، أ

َ
َحُق أ

َ
 ".اهللَُ أ

ےن  یلص اہلل ہیلع وملس رکےت ںیہ ہک آپےس رواتی  یلص اہلل ہیلع وملس ےس وہ یبن رکمی (اعموہی نب دیحہ) اور زہب نب میکح ےن اےنپ وا د ےس، اوہنں ےن زہب ےک دادا

 رفامای، اہلل ولوگں ےک اقمےلب ںیم زایدہ قحتسم ےہ ہک اس ےس رشم یک اجےئ۔
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ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  ُمنَِبهٍ َهَماِم بِْن  َعنْ       ،  َمْعَمرٍ  َعنْ       ،  َعبُْد الَرَزاقِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَحاُق ْبُن نرَْصٍ  َحَدَثنَا
َ
َعِن اّنَليِِبِ       ،  أ

اِئيَل َيْغتَِسلُوَن ُعَراًة َينُْظُر َبْعُّضُهْم إََِل َبْعٍض، "     :قَاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  َوََكَن ُموََس َيْغتَِسُل وَْحَدُه،       ََكنَْت َبنُو إَِْسَ
نَُه آَدُر،      :اَفَقالُو      

َ
ْن َيْغتَِسَل َمَعنَا إََِل أ

َ
فََذَهَب َمَرًة َيْغتَِسُل فَوََضَع ثَْوَبُه لََعَ َحَجٍر َفَفَر احْلََجُر بِثَْوبِِه،       َواهللَِ َما َيْمنَُع ُموََس أ

اِئيَل إََِل ُموََس،       ثَْوِِّب يَا َحَجُر،      :َيُقوُل       فََخَرَج ُموََس ِِف إِثِْرهِ،        ٍس      :َفَقالُوا      َحََّت َّنَظَرْت َبنُو إَِْسَ
ْ
َواهللَِ َما بُِموََس ِمْن بَأ

ًبا َخَذ ثَْوَبُه َفَّطِفَق بِاحْلََجِر ََضْ
َ
بُو ُهَريَْرةَ       ، "َوأ

َ
ْو َسبَْعة  ََضْ      :َفَقاَل أ

َ
 .ًبا بِاحْلََجرِ َواهللَِ إِنَُه ّنَلََدب  بِاحْلََجِر ِسَتة  أ

 اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع مہ ےس ااحسق نب رصن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دبعارلزاق ےن ایبن ایک، اوہنں ےن رمعم ےس، اوہنں ےن امہم نب ہبنم ےس، اوہنں ےن

ارسالیئ  ےگن وہ رک اس رطح اہنےت ےھت ہک اکی صخش دورسے وک داتھکی نکیل ےن رفامای ینب  یلص اہلل ہیلع وملس آپ ےس، اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہک

 ے ڑبےھ وہےئ ومٰیس ہیلع االسلم اہنت رپدہ ےس لسغ رفامےت۔ اس رپ اوہنں ےن اہک ہک دخبا ومٰیس وک امہرے اسھت لسغ رکےن ںیم رصف ہی زیچ امعن ےہ ہک 
صی

 

خ

آپ ےک 

ےگل اور آپ ےن ڑپکوں وک اکی رھتپ رپ رھک دای۔ اےنت ںیم رھتپ ڑپکوں وک ےل رک اھباگ اور ومٰیس ہیلع االسلم یھب اس ےک ںیہ۔ اکی رمہبت ومٰیس ہیلع االسلم لسغ رکےن 

 ریما ڑپکا دے۔ اس رعہص ںیم ینب ارسالیئ ےن ومٰیس ہیلع االسلم وک اگنن دھکی! ریما ڑپکا دے۔ اے رھتپ! ےھچیپ ڑبی زیتی ےس دوڑے۔ آپ ےتہک اجےت ےھت۔ اے رھتپ

ہنع ےن اہک ہک دخبا اس رھتپ رپ ھچ ای است امر  ایل اور ےنہک ےگل ہک دخبا ومٰیس وک وکیئ امیبری ںیہن اور ومٰیس ہیلع االسلم ےن ڑپکا ایل اور رھتپ وک امرےن ےگل۔ اوبرہریہ ر ی اہلل

 ےک اشنن ابیق ںیہ۔
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ِِب ُهَريَْرةَ  َوَعنْ 
َ
يُوُب َيْغتَِسُل ُعْرَيانًا فََخَر َعلَيِْه َجَراد  ِمْن َذَهٍب، "     :قَاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، َعِن اّنَليِِبِ       ،  أ

َ
َفَجَعَل       بَيْنَا أ

يُوُب ََيْتَِِث ِِف ثَْوبِِه، 
َ
يُوُب،      :َفنَاَداُه َرُبهُ       أ

َ
ْغنَيْتَُك عَ       يَا أ

َ
ُكْن أ

َ
لَْم أ

َ
َولَِكْن ََل ِغََن ِِب َعْن       بىََل وَِعَّزتَِك،      :َما تََرى ؟ قَاَل أ

ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  َعَّطاِء بِْن يََسارٍ  َعنْ       ،  َصْفَوانَ  َعنْ       ،  ُموََس بِْن ُعْقبَةَ  َعنْ       ،  إِبَْراِهيمُ  َوَرَواهُ       ، "بََرَكِتَك 
َ
يِِبِ َصىَل َعِن اّنلَ       ،  أ

يُوُب َيْغتَِسُل ُعْرَيانًا     :قَاَل       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
 .بَيْنَا أ

اویب ہیلع االسلم  ےگن لسغ رفام (اکی ابر) اور ایس دنس ےک اسھت اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک وہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس رواتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک

ایک ںیم ! ے اویبےھت ہک وسےن یک ڈٹایں آپ رپ رگےن ںیگل۔ اویب ہیلع االسلم اںیہن اےنپ ڑپکے ںیم ےنٹیمس ےگل۔ اےنت ںیم ان ےک رب ےن اںیہن اکپرا۔ ہک ا رےہ
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 ریتی ربتک ےس ریمے ےیل ےب اینزی ےن ںیہمت اس زیچ ےس ےباینز ںیہن رک دای، ےسج مت دھکی رےہ وہ۔ اویب ہیلع االسلم ےن وجاب دای اہں ریتی زبریگ یک مسق۔ نکیل

ےس، اس رطح  یلص اہلل ہیلع وملس ویکرکن نکمم ےہ۔ اور اس دحثی وک اربامیہ ےن ومٰیس نب ہبقع ےس، وہ وفصان ےس، وہ اطعء نب اسیر ےس، وہ اوبرہریہ ےس، وہ یبن رکمی

 ۔(آرخ کت)  بج ہک اویب ہیلع االسلم  ےگن وہ رک لسغ رک رےہ ےھت   لق رکےت ںیہ

 

 

 

 :بَاُب التََسَُتِ ِِف الُْغْسِل ِعنَْد اّنَلاِس  -21
 اس ایبن ںیم ہک ولوگں ںیم اہنےت وتق رپدہ رکان رضوری ےہ: ابب
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ِِب اّنَلرَّْضِ  َعنْ       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
َ
نَ       اهللَِ، َمْوََّل ُعَمَر بِْن ُعبَيِْد  أ

َ
بَا ُمَرةَ  أ

َ
ِِب  أ

َ
ِم َهانٍِئ بِنِْت أ

ُ
َمْوََّل أ

ْخرَبَُه، 
َ
نَُه َسِمعَ       َّطاِلٍب أ

َ
ِِب َّطاِلٍب  أ

َ
َم َهانٍِئ بِنَْت أ

ُ
َذَهبُْت إََِل رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََعَم الَْفتِْح "     :َتُقوُل       ،  أ

ُم َهانِئٍ      :َمْن َهِذهِ ؟ َفُقلُْت      :َفَقاَل       تُُه َيْغتَِسُل َوفَاِّطَمُة تَْسَُتُُه، فَوََجدْ 
ُ
نَا أ

َ
 ".أ

ہ ےن یب اطبل ےک ومٰیل اوبرممہ ےس دبعاہلل نب ہملسم یبنعق ےن رواتی یک۔ اوہنں ےن اامم ام ک ےس، اوہنں ےن رمع نب دیبعاہلل ےک ومٰیل اوبرضن ےس ہک ام اہین تنب ا

یک دختم ںیم احرض وہیئ وت ںیم ےن داھکی ہک آپ لسغ  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم حتف ہکم ےک دن روسل اہلل اںیہن اتبای ہک اوہنں ےن ام اہین تنب ایب اطبل وک ہی ےتہک انس ہک

 وپاھچ ہی وکن ںیہ۔ ںیم ےن رعض یک ہک ںیم ام اہین وہں۔ےن  یلص اہلل ہیلع وملس رفام رےہ ںیہ اور افہمط ر ی اہلل اہنع ےن رپدہ رک راھک ےہ۔ یبن رکمی
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نَا     :قَاَل       ،  َعبَْدانُ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
ْعَمِش  َعِن       ،  ُسْفيَانُ  أ

َ
ِِب اجْلَْعدِ  َعنْ       ،  اْْل

َ
،  ُكَريٍْب  َعنْ       ،  َسالِِم بِْن أ

ُثَم       َسََتُْت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وَُهَو َيْغتَِسُل ِمَن اجْلَنَابَِة َفَغَسَل يََديِْه، "     :قَالَْت       ،  َميُْمونَةَ  َعنْ       ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       
َصابَُه،  َصَب بِيَِميِنِه لََعَ ِشَماَِلِ َفَغَسَل فَرَْجهُ 

َ
رِْض،       َوَما أ

َ
ِو اْْل

َ
 وُُضوَءُه لِلَصاَلِة َغرْيَ       ُثَم َمَسَح بِيَِدهِ لََعَ احْلَائِِّط أ

َ
ُثَم تَوََضأ

فَاَض لََعَ َجَسِدهِ الَْماَء،       رِْجلَيِْه، 
َ
بُو َعوَ  تَاَبَعهُ       ، "ُثَم َتنََْح َفَغَسَل قََدَميْهِ       ُثَم أ

َ
 .ِِف الَسَْتِ  َواْبُن فَُّضيٍْل        ،  انَةَ أ

ےس، وہ اسمل نب ایب اس دع  مہ ےس دبعان ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دبعاہلل نب ابمرک ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ایفسن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اشمع

لسغ انجتب رفام رےہ ےھت ںیم ےن  یلص اہلل ہیلع وملس بج یبن رکمی ر ی اہلل اہنع ےس، اوہنں ےن اہک ہکےس، وہ رکبی ےس، وہ انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس، وہ ومیمہن 
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گل  ےن ےلہپ اےنپ اہھت دوھےئ، رھپ داےنہ اہھت ےس ابںیئ رپ اپین اہبای اور رشاگمہ دوھیئ اور وج ھچک اس ںیم یلص اہلل ہیلع وملس اک رپدہ ایک اھت۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس آپ

رھپ امنز یک رطح ووض ایک۔ اپؤں ےک العوہ۔ رھپ اپین اےنپ اسرے ندن رپ اہبای اور اس ہگج ےس ٹہ رک دوونں  (دوھای) ایگ اھت اےس دوھای رھپ اہھت وک زنیم ای دویار رپ رڑگ رک

 دقومں وک دوھای۔ اس دحثی ںیم اوبوعاہن اور دمحم نب لیضف ےن یھب رپدے اک ذرک ایک ےہ۔

 

 

ةُ  -22
َ
 :بَاُب إَِذا اْحتَلََمِت الَْمْرأ

 اس ایبن ںیم ہک بج وعرت وک االتحم وہ وت اس رپ یھب لسغ وابج ےہ: ابب

 212 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشاِم بِْن ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  أ

َ
ِم َعنْ       ،  َزيْنََب بِنِْت أ

ُ
أ

ِم الُْمْؤِمِننَي،  َسلََمةَ 
ُ
َّنَها قَالَْت       أ

َ
ِِب َّطلَْحَة إََِل رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،      :أ

َ
ُة أ

َ
ُم ُسلَيٍْم اْمَرأ

ُ
 يَا رَُسوَل      :َفَقالَْت       َجاَءْت أ

ِة ِمْن ُغْسٍل إَِذا ِِهَ اْحتَلََمْت ؟ َفَقاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       إَِن اهللََ ََل يَْستَْحِِي ِمَن احْلَِق،       اهللَِ، 
َ
     :َهْل لََعَ الَْمْرأ

ِت الَْماءَ       َّنَعْم، "
َ
 ".إَِذا َرأ

ن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اامم ام ک ےن ایبن ایک، اوہنں ےن ماشم نب رعوہ ےک واےطس ےس، اوہنں ےن اےنپ وا د رعوہ نب زریب ےس، مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایب

و نین ام ہملس ر ی اہلل اہنع ےس، آپ ےن رفامای ہک

 

و
م
ل

یک  یلص اہلل ہیلع وملس ام میلس اوبہحلط ر ی اہلل ہنع یک وعرت روسل اہلل وہ زب ب تنب ایب ہملس ےس، اوہنں ےن ام ا

یلص اہلل ہیلع  روسل اہللدختم ںیم احرض وہںیئ اور اہک ہک اہلل اعتٰیل قح ےس ایحء ںیہن رکات۔ ایک وعرت رپ یھب بج ہک اےس االتحم وہ لسغ وابج وہ اجات ےہ۔ وت 

 ۔(وت اےس یھب لسغ رکان وہ اگ)اپین دےھکی (اینپ ینم اک) ےن رفامای، اہں ارگ وملس

 

 

 

َن الُْمْسِلَم ََل َينُْجُس  -23
َ
 :بَاُب َعَرِق اجْلُنُِب َوأ

 اس ایبن ںیم ہک یبنج اک ہنیسپ اور کشیب املسمن اناپک ںیہن وہات: ابب
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ِِب َرافِعٍ  َعنْ       ،  بَْكر   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُِحَيْد   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا
َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
، أ

       ، ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم لَِقيَُه ِِف َبْعِض َّطِريِق الَْمِدينَِة وَُهَو ُجنُب 
َ
ُثَم َجاَء،       تََسَل، فَاُْنَنَْسُت ِمنُْه فََذَهَب فَاغْ       أ
بَا ُهَريَْرَة ؟ قَاَل      :َفَقاَل       

َ
ْيَن ُكنَْت يَا أ

َ
نَا لََعَ َغرْيِ َّطَهاَرٍة،       ُكنُْت ُجنُبًا،      :أ

َ
َجالَِسَك َوأ

ُ
ْن أ

َ
إَِن       ُسبَْحاَن اهللَِ، "     :َفَقاَل       فََكرِْهُت أ

 ".الُْمْسِلَم ََل َينُْجُس 
وبراعف ےک واہطس ےس، اوہنں ےن  ےس یلع نب دبعاہلل دمینی ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس اطقن ےن، اہک مہ ےس دیمح  رلی ےن، اہک مہ ےس رکب نب دبعاہلل ےن امہ

اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع انجتب یک احتل ںیم ےھت۔ اوبرہریہ ےس ان یک الماقت وہیئ۔ اس وتق  یلص اہلل ہیلع وملس دمہنی ےک یسک راےتس رپ یبن رکمی اوبرہریہ ےس انس ہک

اہکں  ےل ےئگ ےھت۔ ! ےن درایتف رفامای ہک اے اوبرہریہ یلص اہلل ہیلع وملس ر ی اہلل ہنع ےن اہک ہک ںیم ےھچیپ رہ رک ولٹ ایگ اور لسغ رک ےک واسپ آای۔ وت روسل اہلل

ےن اراشد  یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت ریغب لسغ ےک انھٹیب ربا اجان۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس اس ےیل ںیم ےن آپاوہنں ےن وجاب دای ہک ںیم انجتب یک احتل ںیم اھت۔ 

 ومنم رہزگ سجن ںیہن وہ اتکس۔! رفامای۔ احبسن اہلل

 

 

 

 :بَاُب اجْلُنُُب ََيُْرُج َوَيْمِِش ِِف الُسوِق َوَغرْيِهِ  -24
 ابرہ لکن اتکس اور ابزار وریغہ اج اتکس ےہاس لیصفت ںیم ہک یبنج رھگ ےس : ابب

      :َوقَاَل َعَّطاء  
ْ
َسُه َوإِْن لَْم َيتَوََضأ

ْ
ْظَفارَُه َوََيِْلُق َرأ

َ
 .ََيْتَِجُم اجْلُنُُب َوُيَقلُِم أ

 وہ۔ اور اطع ےن اہک ہک یبنج انھچپ وگلا اتکس ےہ، اننخ رتوشا اتکس ےہ اور رس ڈنموا اتکس ےہ۔ ارگہچ ووض یھب ہن ایک

 214 :دحثی ربمن

لَْعَ ْبُن َِحَادٍ  َحَدَثنَا
َ
نَ       ،  َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  َسِعيد   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  يَِّزيُد ْبُن ُزَريْعٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اْْل

َ
نََس ْبَن  أ

َ
أ

َن نيَِِبَ اهللَِ "      َحَدَثُهْم، َماِلكٍ 
َ
 ".َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن َيُّطوُف لََعَ نَِسائِِه ِِف اللَيْلَِة الَْواِحَدِة َوََلُ يَْوَمئٍِذ تِْسُع نِْسَوةٍ أ

ایک، اوہنں ےن داتدہ ےس، ہک  نمہ ےس دبعاالٰیلع نب امحد ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس زیدی نب زرعی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دیعس نب ایب رعوہب ےن ایب

یلص اہلل  اینپ امتم ازواج ےک اپس اکی یہ رات ںیم رشتفی ےل ےئگ۔ اس وتق آپ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےن ان ےس ایبن ایک ہک

 ےک ازواج ںیم ون ویبایں ںیھت۔ ہیلع وملس
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لَْعَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعَياش   َحَدَثنَا
َ
ِِب َرافِعٍ  َعنْ       ،  بَْكرٍ  َعنْ       ،  ُِحَيْد   َحَدَثنَا      ،  َعبُْد اْْل

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
لَِقيَِِن      :قَاَل       ،  أ

 ، نَا ُجنُب 
َ
       رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوأ

َ
َتيُْت الرَْحَل       َخَذ بِيَِدي َفَمَّشيُْت َمَعُه َحََّت َقَعَد، فَأ

َ
فَانَْسلَلُْت فَأ

،       فَاْغتََسلُْت،  بَا ِهٍر ؟ َفُقلُْت ََلُ      :َفَقاَل       ُثَم ِجئُْت وَُهَو قَاِعد 
َ
ْيَن ُكنَْت يَا أ

َ
بَا ِهٍر، "     :َفَقاَل      :أ

َ
إَِن الُْمْؤِمَن ََل       ُسبَْحاَن اهللَِ يَا أ

 ".َينُْجُس 
ےن اوبراعف ےس، وہ اوبرہریہ  مہ ےس ایعش ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دبعاالٰیلع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دیمح ےن رکب ےک واہطس ےس ایبن ایک، اوہنں

یلص  ےن ریما اہھت ڑکپ ایل اور ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس وہیئ۔ اس وتق ںیم یبنج اھت۔ آپ وملسیلص اہلل ہیلع  ریمی الماقت روسل اہلل ر ی اہلل ہنع ےس، اہک ہک

یلص اہلل ہیلع  اکی ہگج ھٹیب ےئگ اور ںیم آہتسہ ےس اےنپ رھگ آای اور لسغ رک ےک احرض دختم وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت ےنلچ اگل۔ آرخ آپ اہلل ہیلع وملس

ےن رفامای  یلص اہلل ہیلع وملس اہکں  ےل ےئگ ےھت، ںیم ےن واہعق ایبن ایک وت آپ! ےن درایتف رفامای اے اوبرہریہ یلص اہلل ہیلع وملس  وہےئ ےھت، آپایھب ےھٹیب وملس

 ومنم وت سجن ںیہن وہات۔! احبسن اہلل

 

 

 

ْن  -25
َ
 َقبَْل أ

َ
 :َيْغتَِسَل بَاُب َكيْنُونَِة اجْلُنُِب ِِف ابْلَيِْت إَِذا تَوََضأ

 (اجزئ ےہ ) لسغ ےس ےلہپ یبنج اک رھگ ںیم رہھٹان بج ہک ووض رک ےل : ابب

 211 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  وََشيْبَانُ        ،  ِهَّشام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
لُْت      :قَاَل       ،  أ

َ
َكاَن اّنَليِِبُ َصىَل       ََعئَِّشَة،  َسأ

َ
أ

       َّنَعْم، "     :اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَْرقُُد وَُهَو ُجنُب  ؟ قَالَْت 
ُ
 ".َوَيتَوََضأ

انجتب  یلص اہلل ہیلع وملس وپاھچ ہک ایک یبن رکمی اہک ںیم ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس مہ ےس اوبمیعن ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ماشم اور ابیشن ےن، وہ ٰییحی ےس، وہ اوبہملس ےس

 یک احتل ںیم رھگ ںیم وسےت ےھت؟ اہک اہں نکیل ووض رک ہ ےت ےھت۔
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 :بَاُب نَْوِم اجْلُنُِب  -26
 اس ابرے ںیم ہک ریغب لسغ ےئک یبنج اک وسان اجزئ ےہ: ابب

 211 :دحثی ربمن

َن ُعَمَر ْبَن اْْلََّطاِب،       ،  ابِْن ُعَمرَ  َعِن       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَةُ  َحَدَثنَا
َ
ل رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       أ

َ
َسأ

َحُدنَا وَُهَو ُجنُب  ؟ قَاَل       وََسلََم، 
َ
يَْرقُُد أ

َ
       َّنَعْم، "     :أ

َ
 أ
َ
قُْد َوُهَو ُجنُب  إَِذا تَوََضأ  ".َحُدُكْم فَلرَْيْ

رمع نب اطخب ر ی اہلل ہنع ےن  مہ ےس ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ثیل نب دعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن انعف ےس، وہ انب رمع ر ی اہلل امہنع ےس ہک

 انجتب یک احتل ںیم وس اتکس ےہ؟ رفامای اہں، ووض رک ےک انجتب یک احتل ںیم یھب وس ےتکس وہ۔ےس وپاھچ ہک ایک مہ ںیم ےس وکیئ  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل

 

 

 

 ُثَم َينَامُ  -27
ُ
 :بَاُب اجْلُنُِب َيتَوََضأ

 اس ابرے ںیم ہک یبنج ےلہپ ووض رک ےل رھپ وسےئ: ابب

 211 :دحثی ربمن

ِِب َجْعَفرٍ  َعنْ       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ  َحَدَثنَا
َ
،  ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  ُُمََمِد بِْن َعبِْد الرَِْحَِن  َعنْ       ،  ُعبَيِْد اهللَِ بِْن أ

ْن يَ "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       
َ
َراَد أ

َ
 لِلَصاَلةِ ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إَِذا أ

َ
 ".نَاَم وَُهَو ُجنُب  َغَسَل فَرَْجُه َوتَوََضأ
 نب دبعارلنٰمح ےس، اوہنں ےن مہ ےس ٰییحی نب ریکب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ثیل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن دیبعاہلل نب ایب اس دع ےک واےطس ےس، اوہنں ےن دمحم

بج انجتب یک احتل ںیم وہےت اور وسےن اک ارادہ رکےت وت رشاگمہ وک دوھ ہ ےت اور  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےن رفامای ہکرعوہ ےس، وہ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس، آپ 

 امنز یک رطح ووض رکےت۔

 

 

 

 211 :دحثی ربمن

اْستَْفََّت ُعَمُر اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ      :قَاَل       ،  َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  ُجَويِْرَيةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا
َحُدنَا وَُهَو ُجنُب  ؟ قَاَل       َعلَيِْه وََسلََم، 

َ
َينَاُم أ

َ
       َّنَعْم، "     :أ

َ
 ".إَِذا تَوََضأ
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ایک مہ  عف ےس، وہ دبعاہلل نب رمع ےس، اہک رمع ر ی اہلل ہنع ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس درایتف ایک ہکمہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس وجریہی ےن ان

 ےن رفامای اہں نکیل ووض رک ےک۔ یلص اہلل ہیلع وملس انجتب یک احتل ںیم وس ےتکس ںیہ؟ آپ

 

 

 

 212 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَُه قَاَل       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ِدينَارٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
َذَكَر      :أ

نَُه تُِصيبُُه اجْلَنَابَ 
َ
َفَقاَل ََلُ رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ُة ِمَن اللَيِْل، ُعَمُر ْبُن اْْلََّطاِب لِرَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

 َواْغِسْل َذَكَرَك، "     :وََسلَمَ 
ْ
 ".ُثَم َّنمْ       تَوََضأ

دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل اہنع ےس، اوہنں مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ اامم ام ک ےن ربخ دی اوہنں ےن دبعاہلل نب دانیر ےس، اوہنں ےن 

ےن رفامای  یلص اہلل ہیلع وملس ےس رعض یک ہک رات ںیم اںیہن لسغ یک رضورت وہ اجای رکیت ےہ وت روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس رمع ر ی اہلل ہنع ےن روسل اہلل ےن اہک

 ہک ووض رک ایل رک اور رشاگمہ وک دوھ رک وس اج۔

 

 

 

 :إَِذا اّتْلَََق اْْلِتَانَانِ بَاُب  -28
 اس ابرے ںیم ہک بج دوونں اتخن اکی دورسے ےس لم اجںیئ وت لسغ انجتب وابج ےہ: ابب

 ح.  ِهَّشام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَعاُذ ْبُن فََّضالَةَ  َحَدَثنَا

 مہ ےس اعمذ نب اضفہل ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ماشم دوتسایئ ےن ایبن ایک۔
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 211 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  وَحَدَثنَا
َ
ِِب َرافِعٍ  َعنْ       ،  احْلََسِن  َعنْ       ،  َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  ِهَّشامٍ  َعنْ       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ،  أ

ْرَبِع، إَِذا َجلََس "     :قَاَل       وََسلََم، 
َ
ِمثْلَُه، ُشْعبَةَ  َعنْ       ،  َعْمُرو ْبُن َمْرُزوقٍ  تَاَبَعهُ       ، "ُثَم َجَهَدَها َفَقْد وََجَب الَْغْسُل       َبنْيَ ُشَعِبَها اْْل

بَانُ  َحَدَثنَا      ،  ُموََس  َوقَاَل       
َ
نَا      ،  َقتَاَدةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
 .ِمثْلَهُ  احْلََسنُ  أ

اوبرہریہ ر ی اہلل اامم اخبری رہمح اہلل ےن رفامای ہک مہ ےس اوبمیعن ےن ایبن ایک، وہ ماشم ےس، وہ داتدہ ےس، وہ اامم نسح رصبی ےس، وہ اوبراعف ےس، وہ  (دورسی دنس ےس)

ںیم ھٹیب ایگ اور اس ےک اسھت امجع ےک ےیل وکشش یک وت لسغ وابج وہ ایگ، اس ےن رفامای ہک بج رمد وعرت ےک اہچر زاون  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ہنع ےس ہک

ےس نسح رصبی ےن ایبن ایک۔ ایس  دحثی یک اتمتعب رمعو ےن ہبعش ےک واہطس ےس یک ےہ اور ومٰیس ےن اہک ہک مہ ےس اابن ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس داتدہ ےن ایبن ایک، اہک مہ

امثعن اور انب ایب بعک ) ےن اہک ہی دحثی اس ابب یک امتم ااحدثی ںیم دمعہ اور  رتہ ےہ اور مہ ےن دورسی دحثی (اخبری رہمح اہللاامم ) دحثی یک رطح۔ اوبدبعاہلل

 باحہب ےک االتخف ےک شیپ رظن ایبن یک اور لسغ ںیم اایتخط زایدہ ےہ۔(یک

 

 

 

ةِ  -29
َ
 :بَاُب َغْسِل َما يُِصيُب ِمْن فَْرِج الَْمْرأ

 اک دوھان وج وعرت یک رشاگمہ ےس گل اجےئ رضوری ےہاس زیچ : ابب

 212 :دحثی ربمن

بُو َمْعَمرٍ  َحَدَثنَا
َ
ِن      : ََيََْي  قَاَل       ،  احْلَُسنْيِ  َعنْ       ،  َعبُْد الَْوارِِث  َحَدَثنَا      ،  أ ْخرَبَ

َ
بُو َسلََمةَ  َوأ

َ
نَ       ،  أ

َ
ْخرَبَُه،  َعَّطاَء ْبَن يََسارٍ  أ

َ
أ

نَ       
َ
ْخرَبَُه،  َّزيَْد ْبَن َخاِِلٍ اجْلَُهِِنَ أ

َ
َل ُعثَْماَن ْبَن َعَفاَن،       أ

َ
نَُه َسأ

َ
تَُه فَلَْم ُيْمِن،      :َفَقاَل       أ

َ
يَْت ِإَذا َجاَمَع الرَُجُل اْمَرأ

َ
َرأ

َ
أ

 لِلَصاَلِة َويَ "     :ُعثَْمانُ  قَاَل       
ُ
 َكَما َيتَوََضأ

ُ
َسِمْعتُُه ِمْن رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،      :قَاَل ُعثَْمانُ       ، "ْغِسُل َذَكَرهُ َيتَوََضأ

ِِب َّطاِلٍب،       
َ
لُْت َعْن َذلَِك َعيَِلَ ْبَن أ

َ
َِبَ ْبَن َكْعٍب رَِضَ اهللَُ َعنُْهْم وَ       َوَّطلَْحَة ْبَن ُعبَيِْد اهللَِ،       َوالُّزَبرْيَ ْبَن الَْعَواِم،       فََسأ

ُ
أ

َمُروُه بَِذلَِك، 
َ
ِن      : ََيََْي  قَاَل       فَأ ْخرَبَ

َ
بُو َسلََمةَ  َوأ

َ
نَ       ،  أ

َ
نَ  ُعْرَوَة ْبَن الُّزَبرْيِ  أ

َ
ْخرَبَُه أ

َ
يُوَب  أ

َ
بَا أ

َ
ْخرَبَُه،  أ

َ
نَُه َسِمَع َذلَِك ِمْن رَُسوِل       أ

َ
أ

 .ىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ اهللَِ َص 
اہطس ےس، ان وک ٰییحی ےن اہک مہ ےس اوبرمعم دبعاہلل نب رمعو ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دبعاولارث نب دیعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن نیسح نب ذوکان ملعم ےک و

اوھنں ےن امثعن نب افعن ر ی اہلل ہنع ےس وپاھچ   دی، اںیہن زدی نب اخ د  ینہ ےن اتبای ہکھجم وک اوبہملس نب دبعارلنٰمح نب وعف ےن ربخ دی، ان وک اطع نب اسیر ےن ربخ
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رک وک دوھ ےل اور امثعن ر ی اہلل ہنع ہک رمد اینپ ویبی ےس رتسبمہ وہا نکیل ازنال ںیہن وہا وت وہ ایک رکے؟ امثعن ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہک امنز یک رطح ووض رک ےل اور ذ

 ہی ابت ینس ےہ۔ ںیم ےن اس ےک قلعتم یلع نب ایب اطبل، زریب نب ااوعام، ہحلط نب دیبعاہلل، ایب نب بعک ر ی اہلل ےس اہلل ہیلع وملس اہلل یلصےن رفامای ہک ںیم ےن روسل 

ابت اوہنں ےن ب ر ی اہلل ہنع ےن ہک ہی  مہن ےس وپاھچ وت اوہنں ےن یھب یہی رفامای ٰییحی ےن اہک اور اوبہملس ےن ےھجم اتبای ہک اںیہن رعوہ نب زریب ےن ربخ دی، اںیہن اوباوی

 ےس ینس یھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل

 

 

 

 213 :دحثی ربمن

ِن      :قَاَل       ،  ِهَّشاِم بِْن ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا      ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب  أ

َ
ِن      :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
يُوَب  أ

َ
بُو أ

َ
ِن      :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
َِبُ ْبُن  أ

ُ
أ

نَُه قَاَل       ،  َكْعٍب 
َ
ْل ؟ قَاَل       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :أ َة فَلَْم ُيْْنِ

َ
َة ِمنُْه، "     :إَِذا َجاَمَع الرَُجُل الَْمْرأ

َ
 َوُيَصيَِل       َيْغِسُل َما َمَس الَْمْرأ

ُ
، "ُثَم َيتَوََضأ

بُو َعبْد اهللَِ  قَاَل       
َ
ْحَوُط وََذاَك اآْلِخُر،      :أ

َ
 .َوإَِّنَما بَيََنا َِلْخِتاَلفِِهمْ       الَْغْسُل أ

اوھنں  ہک ربخ دی ایب نب بعک ےن مہ ےس دسمد ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ٰییحی ےن ماشم نب رعوہ ےس، اہک ےھجم ربخ دی ریمے وا د ےن، اہک ےھجم ربخ دی اوباویب ےن، اہک ےھجم

ےن رفامای وعرت ےس وج ھچک اےس گل ایگ اےس دوھ ےل  یلص اہلل ہیلع وملس بج رمد وعرت ےس امجع رکے اور ازنال ہن وہ وت ایک رکے؟ آپ! ای روسل اہلل: ےن وپاھچ

اتہک ولعمم وہ ) آرخی ااحدثی مہ ےن اس ےیل ایبن رک دںیےن اہک لسغ ںیم زایدہ اایتحط ےہ اور ہی  (اامم اخبری رہمح اہلل) رھپ ووض رکے اور امنز ڑپےھ۔ اوبدبعاہلل

ہی ااجزت ادتباء االسم ںیم یھت دعب ںیم ہی مکح وسنمخ وہ : ونٹ) زایدہ اپک رکےن واال ےہ۔ (ےس لسغ رک انیل یہ) اس ہلئسم ںیم االتخف ےہ اور اپین (اجےئ ہک

 ۔(ایگ
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 كتاب احليض

 اتکب ضیح ےک ااکحم و اسملئ

 

ُب الُْمتََّطهِ : اهللَِ َتَعاََل َوقَْوُل  لُوا النَِساَء ِِف الَْمِحيِض إََِل قَْوَِلِ َوَُيِ ًذى فَاْعََتِ
َ
لُونََك َعِن الَْمِحيِض قُْل ُهَو أ

َ
ِريَن سورة َويَْسأ

 1، 222ابلقرة آية 

وہ دنگیگ ےہ ۔ وس مت وعروتں ےس ضیح یک احتل ںیم اگل روہ ۔ اور زندکی ہن وہ ان  اور ھجت ےس وپےتھچ ںیہ مکح ضیح اک ، ہہک دے  اور اہلل اعتٰیل ےک اس رفامن یک ریسفت ںیم

ینعی لبق ںیم امجع رکو ) رھپ بج وخب اپک وہ اجںیئ وت اجؤ ان ےک اپس اہجں ےس مکح دای مت وک اہلل ےن ( ینعی ان ےک اسھت امجع ہن رکو ) ےک بج کت اپک ہن وہ اجںیئ ۔ 

  احلص رکےن واولں وک( افصیئ و رھتسایئ )  رکات ےہ وتہب رکےن واولں وک اور دنسپ رکات ےہ اپزیکیگ کشیب اہلل دنسپ( درب ںیم ںیہن 

 :بَاُب َكيَْف ََكَن بَْدُء احْلَيِْض  -1

 اس ایبن ںیم ہک ضیح یک ادتباء سک رطح وہیئ: ابب

      :َوقَْوُل اهللَِ َتَعاََل 
َ
لُونََك َعِن الَْمِحيِض قُْل ُهَو أ

َ
ُب الُْمتََّطِهِريَن سورة َويَْسأ لُوا النَِساَء ِِف الَْمِحيِض إََِل قَْوَِلِ َوَُيِ ًذى فَاْعََتِ

اِئيَل،      :، َوقَاَل َبْعُّضُهمْ       ، 222ابلقرة آية  رِْسَل احْلَيُْض لََعَ بَِِن إَِْسَ
ُ
َوُل َما أ

َ
بُو َعبْد اهللَِ       ََكَن أ

َ
يِِبِ َصىَل وََحِديُث اّنلَ      :قَاَل أ

ْكَُثُ 
َ
 .اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

ےلہپ اک رفامن ےہ ہک ہی اکی ایسی زیچ ےہ سج وک اہلل اعتٰیل ےن آدم یک ویٹیبں یک دقتری ںیم ھکل دای ےہ۔ ضعب الہ ملع ےن اہک ےہ ہک بس ےس  یلص اہلل ہیلع وملس اور یبن رکمی

 دحثی امتم وعروتں وک اشلم ےہ۔وملس یک یلص اہلل ہیلع  ےتہک ںیہ ہک یبن رکمی (اخبری رہمح اہللاامم ) ضیح ینب ارسالیئ ںیم آای۔ اوبدبعاہلل

 

 

 

ْمِر بِاّنُلَفَساِء إَِذا نُِفْسنَ  -م 1
َ
 :بَاُب اْل

 وعروتں ےک ےیل اس مکح اک ایبن بج وہ افنس یک احتل ںیم وہں: ابب



 حیحص اخبری دلج1   کتاب حیض کے احکام و مسائل

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  223 

 214 :دحثی ربمن

     :َيُقوُل       ،  الَْقاِسمَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َعبَْد الرَِْحَِن ْبَن الَْقاِسمِ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  اهللَِ َعيَِلُ ْبُن َعبِْد  َحَدَثنَا
فََدَخَل َعيََلَ رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم       فَلََما ُكَنا بَِْسَِف ِحّْضُت،       َخرَْجنَا ََل نََرى إََِل احْلََج،      :َتُقوُل       ،  ََعئَِّشةَ  َسِمْعُت 

بِْكي، 
َ
نَا أ

َ
نُِفْسِت ؟ قُلُْت       َما لَِك،      :قَاَل       َوأ

َ
ْمر  َكتَبَُه اهللَُ لََعَ بَ "     :قَاَل       َّنَعْم،      :أ

َ
فَاقِِْض َما َيْقِِض احْلَاُج       نَاِت آَدَم، إَِن َهَذا أ

ْن ََل َتُّطوِِّف بِابْلَيِْت 
َ
 ..وََضَْح رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َعْن نَِسائِِه بِابْلََقرِ      :قَالَْت       ، "َغرْيَ أ

 ےن دبعارلنٰمح نب اقمس ےس انس، اہک ںیم ےن اقمس ےس انس۔ وہ ےتہک ےھت ںیم ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس مہ ےس یلع نب دبعاہلل ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ایفسن ےن، اہک ںیم

رشتفی  یلص اہلل ہیلع وملس مہ جح ےک ارادہ ےس ےلکن۔ بج مہ اقمم رسف ںیم ےچنہپ وت ںیم احہضئ وہ یئگ اور اس رجن ںیم روےن  یگ ہک روسل اہلل انس۔ آپ رفامیت ںیھت ہک

ےن رفامای ہک ہی اکی ایسی زیچ ےہ سج وک اہلل اعتٰیل  یلص اہلل ہیلع وملس آپ! ےن وپاھچ ںیہمت ایک وہ ایگ۔ ایک احہضئ وہ یئگ وہ۔ ںیم ےن اہک، اہں یلص اہلل ہیلع وملس الےئ، آپ

یلص اہلل   راف ہن رکان۔ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن رفامای ہک روسل اہلل ےن آدم یک ویٹیبں ےک ےیل ھکل دای ےہ۔ اس ےیل مت یھب جح ےک ااعفل وپرے رک ول۔ اہتبل تیب اہلل اک

 ۔(رسف اکی اقمم ہکم ےس ھچ است لیم ےک افہلص رپ ےہ) ےن اینپ ویبویں یک رطف ےس اگےئ یک رقابین یک۔ ہیلع وملس

 

 

 

َس َزوِْجَها َوتَرِْجيِلهِ  -2
ْ
 :بَاُب َغْسِل احْلَائِِض َرأ

 احہضئ وعرت اک اےنپ وشرہ ےک رس وک دوھان اور اس ںیم اھگنک رکان اجزئ ےہاس ابرے ںیم ہک : ابب

 215 :دحثی ربمن

بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشاِم بِْن ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  َمالِك   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا
َ
رَِجُل "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

ُ
ُكنُْت أ

نَا َحائِض  
َ
َس رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوأ

ْ
 ".َرأ

ںیم  ایےت ںیہ ہک آپ ےن رفاممہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اہک ںیمہ ربخ دی ام ک ےن ماشم نب رعوہ ےس، وہ اےنپ وا د ےس، وہ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس  لق رک

 ےک رس ابمرک وک احہضئ وہےن یک احتل ںیم یھب اھگنک ایک رکیت یھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل
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نَا     :قَاَل       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن ُموََس  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَ       ،  ِهَّشاُم ْبُن يُوُسَف  أ

َ
ْخرَبَُهْم،  اْبَن ُجَريٍْج  أ

َ
ِن      :قَاَل       أ ْخرَبَ

َ
،  ِهَّشاُم ْبُن ُعْرَوةَ  أ

ُة َوِِهَ ُجنُب  ؟ َفَقاَل ُعْرَوةُ       ،  ُعْرَوةَ  َعنْ       
َ
ْو تَْدنُو ِمِِن الَْمْرأ

َ
َُتُْدُمِِن احْلَائُِض أ

َ
نَُه ُسئَِل أ

َ
،      :أ َولُُكُ َذلَِك       لُُكُ َذلَِك َعيََلَ َهنِي 

، َُتُْدُمِِن وَ  س 
ْ
َحٍد ِِف َذلَِك بَأ

َ
تِِْن       لَيَْس لََعَ أ ْخرَبَ

َ
َس رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم " ََعئَِّشة أ

ْ
َّنَها ََكنَْت تُرَِجُل َتْعِِن َرأ

َ
أ

 ، َسُه َوِِهَ ِِف ُحْجَرتَِها، َورَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِحينَئٍِذ َُمَاِور  ِِف       َوِِهَ َحائِض 
ْ
َفَُتَِجلُُه        الَْمْسِجِد يُْدِِن لََها َرأ

 ".َوِِهَ َحائِض  
ےن اہک ےھجم ماشم نب رعوہ  مہ ےس اربامیہ نب ومٰیس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ماشم نب ویفس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک انب رججی ےن اںیہن ربخ دی، اوہنں

ان ےس وسال ایک ایگ، ایک احہضئ ویبی ریمی دختم رک یتکس ےہ، ای اناپیک یک احتل ںیم وعرت ھجم ےس زندکی وہ یتکس ےہ؟ رعوہ ےن رفامای  ہ ےک واےطس ےس اتبای ہکےن رعو

رحج ںیہن۔ اس ےیل ہک ےھجم اع ہش  ریمے زندکی وت اس ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ۔ اس رطح ہک وعرںیت ریمی یھب دختم رکیت ںیہ اور اس ںیم یسک ےک ےیل یھب وکیئ

اس وتق دجسم ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس وک احہضئ وہےن یک احتل ںیم اھگنک ایک رکیت ںیھت اور روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ر ی اہلل اہنع ےن ربخ دی ہک وہ روسل اہلل

 رجحہ یہ ےس اھگنک رک دںیتی، احالہکن وہ احہضئ وہںیت۔ فکتعم وہےت۔ آپ اانپ رس ابمرک رقبی رک دےتی اور اع ہش ر ی اہلل اہنع اےنپ

 

 

 

تِِه َوِْهَ َحائِض   -3
َ
 :بَاُب قَِراَءِة الرَُجِل ِِف َحْجِر اْمَرأ

 اس ابرے ںیم ہک رمد اک اینپ ویبی یک وگد ںیم احہضئ وہےن ےک ابووجد رقآن ڑپانھ اجزئ ےہ: ابب

بُو َوائٍِل يُرِْسُل َخاِدَمُه 
َ
ِتيِه بِالُْمْصَحِف َفتُْمِسُكُه بِِعاَلقَِتهِ َوََكَن أ

ْ
ِِب َرِزيٍن َفتَأ

َ
 .َوِِهَ َحائِض  إََِل أ

  ڑکپ رک الیت یھت۔اوبوالئ اینپ اخدہم وک ضیح یک احتل ںیم اوبرزنی ےک اپس ےتجیھب ےھت اور وہ ان ےک اہیں ےس رقآن دیجم زجدان ںیم اٹپل وہا اےنپ اہھت ےس

 

 

 

 211 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيٍْم الَْفّْضُل ْبُن ُدَكنْيٍ  َحَدَثنَا
َ
ا َسِمعَ       ،  أ نَ       ،  َمنُْصوِر ابِْن َصِفَيةَ  َعنْ       ،  زَُهرْيً

َ
َمهُ  أ

ُ
نَ       َحَدَثتُْه،  أ

َ
ّن "      َحَدَثتَْها،  ََعئَِّشةَ  أ

َ
أ

،  اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن َيَتِكئُ  نَا َحائِض 
َ
 الُْقْرآنَ       ِِف َحْجِري َوأ

ُ
 ".ُثَم َيْقَرأ
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 ر ی اہلل اہنع ےن ان ےس مہ ےس اوبمیعن لضف نب دنیک ےن ایبن ایک، اوہنں ےن زریہ ےس انس، اوہنں ےن وصنمر نب ہیفص ےس ہک ان یک امں ےن ان ےس ایبن ایک ہک اع ہش

 ریمی وگد ںیم رس رھک رک رقآن دیجم ڑپےتھ، احالہکن ںیم اس وتق ضیح وایل وہیت یھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ایبن ایک ہک

 

 

 

 :بَاُب َمْن َسََم اّنلَِفاَس َحيًّْضا -4
 اس صخش ےس قلعتم سج ےن افنس اک انم یھب ضیح راھک: ابب

 211 :دحثی ربمن

ِِب َكِثريٍ  َعنْ       ،  ِهَّشام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  الَْميِِّكُ ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  ََيََْي بِْن أ

َ
نَ       ،  أ

َ
ِم  أ

ُ
َزيْنََب بِنَْت أ

نَ       َحَدَثتُْه، َسلََمةَ 
َ
َم َسلََمةَ  أ

ُ
نَا َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ "     :قَالَْت       َحَدَثتَْها،  أ

َ
يَصٍة، بَيْنَا أ إِْذ ِحّْضُت       َعلَيِْه وََسلََم ُمّْضَّطِجَعة  ِِف ََخِ

َخْذُت ِثيَاَب ِحيَّضِِت، 
َ
نُِفْسِت ؟ قُلُْت      :قَاَل       فَانَْسلَلُْت فَأ

َ
 ".فََدََعِِن فَاْضَّطَجْعُت َمَعُه ِِف اْْلَِميلَةِ       َّنَعْم،      :أ

 اہک مہ ےس ماشم ےن ٰییحی نب ریثک ےک واہطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اوبہملس ےس ہک زب ب تنب ام ہملس ےن ان ےس ایبن ایک مہ ےس یکم نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن

آہتسہ ےس ابرہ ےک اسھت اکی اچدر ںیم یٹیل وہیئ یھت، اےنت ںیم ےھجم ضیح آ ایگ۔ اس ےیل ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم یبن رکمی اور ان ےس ام ہملس ر ی اہلل اہنع ےن ہک

یلص اہلل ہیلع  ےن وپاھچ ایک ںیہمت افنس آ ایگ ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک اہں۔ رھپ ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع وملس لکن آیئ اور اےنپ ضیح ےک ڑپکے نہپ ےیل۔ یبن رکمی

 ےک اسھت ٹیل یئگ۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےن الب ایل، اور ںیم اچدر ںیم آپ وملس

 

 

 

ِة احْلَائِِض بَاُب  -5  :ُمبَاَْشَ
 (ینعی امجع ےک العوہ اس ےک اسھت انٹیل انھٹیب اجزئ ےہ ) اس ابرے ںیم ہک احہضئ ےک اسھت ابمرشت رکان : ابب

 211 :دحثی ربمن

ْسوَدِ  َعِن       ،  إِبَْراِهيمَ  َعنْ       ،  َمنُْصورٍ  َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  قَِبيَصةُ  َحَدَثنَا
َ
ْغتَِسُل "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
ُكنُْت أ

نَا ُجنُب   نَا َواّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِمْن إِنَاٍء َواِحٍد ّلَِكَ
َ
 .أ
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ےک واےطس ےس، وہ اربامیہ یعخن ےس، وہ اوسد ےس، وہ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس  لق  مہ ےس ہصیبق نب ہبقع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ایفسن وثری ےن وصنمر نب رمعم

 اکی یہ ربنت ںیم لسغ رکےت ےھت، احالہکن دوونں یبنج وہےت۔ یلص اہلل ہیلع وملس اوھنں ےن رفامای ںیم اور یبن رکمی رکےت ںیہ ہک

 

 

 322 :دحثی ربمن

تَِّزُر 
َ
ُمُرِن فَأ

ْ
نَا َحائِض  َوََكَن يَأ

َ
ِن َوأ  .َفيُبَاِْشُ

 ریمے اسھت ابمرشت رکےت، اس وتق ںیم احہضئ وہیت۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےھجم مکح رفامےت، سپ ںیم ازار ابدنھ یتیل، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس اور آپ

 

 

 

 321 :دحثی ربمن

ْغِسلُُه 
َ
َسُه إَِِلَ وَُهَو ُمْعتَِكف  فَأ

ْ
نَا َحائِض  َوََكَن َُيِْرُج َرأ

َ
 ".َوأ

ااکتعف ںیم ےھٹیب وہےئ وہےت اور ںیم ضیح یک احتل ںیم وہےن  یلص اہلل ہیلع وملس اانپ رس ابمرک ریمی رطف رک دےتی۔ اس وتق آپ یلص اہلل ہیلع وملس اور آپ

 اک رس ابمرک دوھ دیتی۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےک ابووجد آپ

 

 

 322 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ْبُن َخِليٍل  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ ْبُن ُمْسِهرٍ  أ ْخرَبَ

َ
بُو إِْسَحاَق ُهَو الَّشيْبَاِِنُ  أ

َ
َعبِْد الرَِْحَِن  َعنْ       ،  أ

ْسوَدِ 
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  بِْن اْْل

َ
ْن "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

َ
َراَد رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

َ
ََكنَْت إِْحَدانَا إَِذا ََكنَْت َحائًِّضا فَأ

َر ِِف فَْوِر َحيَّْضِتَها،  ْن َتََتِ
َ
َمَرَها أ

َ
َها أ َها،       ُيبَاِْشَ يُُكْم َيْمِلُك إِْرَبُه َكَما ََكنَ      :قَالَْت       ُثَم ُيبَاِْشُ

َ
اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم  َوأ

 . الَّشيْبَاِِنِ  َعنْ       ،  وََجِرير         ،  َخاِِل   تَاَبَعهُ       ، "َيْمِلُك إِْرَبهُ 
اوسد ےک واہطس ےس، وہ اےنپ وا د اوسد نب مہ ےس اامسلیع نب لیلخ ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس یلع نب رہسم ےن، مہ ےس اوبااحسق نامیلن نب ریفوز ابیشین ےن دبعارلنٰمح نب 

ارگ ابمرشت اک ارادہ  یلص اہلل ہیلع وملس آپ ےن رفامای مہ ازواج ںیم ےس وکیئ بج احہضئ وہیت، اس احتل ںیم روسل اہلل زیدی ےس، وہ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس ہک

یلص اہلل  یک زایدیت ےک۔ رھپ ندن ےس ندن المےت، آپ ےن اہک مت ںیم ااسی وکن ےہ وج یبن رکمیازار ابدنےنھ اک مکح دے دےتی ابووجد ضیح  یلص اہلل ہیلع وملس رکےت وت آپ
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اہیں یھب ابمرشت ےس اسھت انٹیل انھٹیب رماد ) یک رطح اینپ وہشت رپ اقوب راتھک وہ۔ اس دحثی یک اتمتعب اخ د اور رجری ےن ابیشین یک رواتی ےس یک ےہ۔ ہیلع وملس

 ۔(ےہ

 

 

 323 :ربمندحثی 

بُو اّنُلْعَمانِ  َحَدَثنَا
َ
     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َشَدادٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  الَّشيْبَاِِنُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْواِحدِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ
َمَرَها فَاتََّزرَْت َوِِهَ ََكَن رَُسوُل "      ،  َميُْمونَةَ  َسِمْعُت 

َ
ًة ِمْن نَِسائِِه أ

َ
ْن ُيبَاِْشَ اْمَرأ

َ
َراَد أ

َ
 اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إَِذا أ

 . الَّشيْبَاِِنِ  َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  َوَرَواهُ       ، "َحائِض  
اولادح نب زاید ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس اوبااحسق ابیشین ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ مہ ےس اوباامعنلن دمحم نب لضف ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دبع

اینپ ویبویں ںیم ےس یسک ےس ابمرشت رکان  اہلل ہیلع وملس رکمی یلصبج یبن  ےس دبعاہلل نب دشاد ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیم ےن ومیمہن ےس انس، اوہنں ےن اہک ہک

 ےک مکح ےس، وہ ےلہپ ازار ابدنھ ںیتیل۔ اور ایفسن ےن ابیشین ےس اس وک رواتی ایک ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس وہ احہضئ وہیت، وت آپاچےتہ اور 

 

 

 

 :بَاُب تَْرِك احْلَائِِض الَصْومَ  -6
 (دعب ںیم اضقء رکے ) اس ابرے ںیم ہک احہضئ وعرت روزے وھچڑ دے : ابب

 324 :دحثی ربمن

ِِب َمْرَيمَ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  َسِعيُد ْبُن أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َجْعَفرٍ  أ ْخرَبَ

َ
ْسلَمَ  أ

َ
ِعيَاِض بِْن َعبِْد  َعنْ       ،  َزيْد  ُهَو اْبُن أ

ِِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِ  َعنْ       ،  اهللَِ 
َ
ْو فِّْطٍر ِإََل الُْمَصىَل،  َخَرَج رَُسوُل "     :قَاَل       ،  أ

َ
ْضَْح أ

َ
َفَمَر لََعَ       اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف أ

ْهِل اّنَلاِر،       يَا َمْعَْشَ النَِساِء،      :َفَقاَل       النَِساِء، 
َ
ْكَُثَ أ

َ
ِريتُُكَن أ

ُ
َن      :قَاَل       ا رَُسوَل اهللَِ، َوبَِم يَ      :َفُقلْنَ       تََصَدْقَن فَإِِِن أ تُْكُِثْ

ْذَهَب لِلُِب الرَُجِل احْلَاِزِم ِمْن إِْحَداُكَن،       اللَْعَن، 
َ
يُْت ِمْن نَاقَِصاِت َعْقٍل وَِديٍن أ

َ
َوَما      :قُلْنَ       َوتَْكُفْرَن الَْعِّشرَي َما َرأ
ِة ِمثَْل نِْصِف َشَهاَدِة الرَُجِل ؟ قُلْنَ      :اهللَِ ؟ قَاَل  ُّنْقَصاُن ِدينِنَا َوَعْقِلنَا يَا رَُسوَل 

َ
لَيَْس َشَهاَدُة الَْمْرأ

َ
فََذلِِك ِمْن      :قَاَل       بىََل،      :أ

لَيَْس إَِذا َحاَضْت لَْم تَُصِل َولَْم تَُصْم ؟ قُلْنَ       ُّنْقَصاِن َعْقِلَها، 
َ
 ".َذلِِك ِمْن ُّنْقَصاِن ِديِنَهافَ      :قَاَل       بىََل،      :أ
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ےٹیب ںیہ، اوہنں ےن ایعض نب مہ ےس دیعس نب ایب رممی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دمحم نب رفعج ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ےھجم زدی ےن اور ہی زدی املس ےک 

ی ای دیعارطفل ںیم دیعاگہ رشتفی ےل ےئگ۔ واہں  یلص اہلل ہیلع وملس وسل اہللر دبعاہلل ےس، اوہنں ےن اوب دیعس دخری ر ی اہلل ہنع ےس ہک آپ ےن رفامای ہک

ح

 

ض

دیع اال

دصہق رکو، ویکہکن ںیم ےن منہج ںیم زایدہ مت یہ وک داھکی ےہ۔ اوہنں ےن اہک ای ! وعروتں ےک اپس ےس زگرے اور رفامای اے وعروتں یک امجتع یلص اہلل ہیلع وملس آپ

رفامای ہک مت نعل نعط تہب رکیت وہ اور وشرہ یک انرکشی رکیت وہ، ابووجد لقع اور دنی ںیم انصق وہےن ےک ںیم ےن مت  وملس ےنیلص اہلل ہیلع  ااسی ویکں؟ آپ! روسل اہلل

 ںیم اصقنن ایک ےہ ای روسل لقع ےس زایدہ یسک وک یھب اکی دنملقع اور رجتہب اکر آدیم وک دویاہن انب دےنی واال ںیہن داھکی۔ وعروتں ےن رعض یک ہک امہرے دنی اور امہری

ےن رفامای سب یہی اس یک  اہلل ہیلع وملس آپ یلصےن رفامای ایک وعرت یک وگایہ رمد یک وگایہ ےس فصن ںیہن ےہ؟ اوہنں ےن اہک، یج ےہ۔  یلص اہلل ہیلع وملس اہلل؟ آپ

یلص اہلل ہیلع  ز ڑپھ یتکس ےہ ہن روزہ رھک یتکس ےہ، وعروتں ےن اہک ااسی یہ ےہ۔ آپلقع اک اصقنن ےہ۔ رھپ آپ ےن وپاھچ ایک ااسی ںیہن ےہ ہک بج وعرت احہضئ وہ وت ہن امن

 ےن رفامای ہک یہی اس ےک دنی اک اصقنن ےہ۔ وملس

 

 

 

 :بَاُب َتْقِِض احْلَائُِض الَْمنَاِسَك َُكََها إََِل الَّطَواَف بِابْلَيِْت  -7
 العوہ جح ےک ابیق اراکن وپرا رکے یگاس ابرے ںیم ہک احہضئ تیب اہلل ےک  راف ےک : ابب

 اآْليََة،      :َوقَاَل إِبَْراِهيمُ 
َ
ْن َتْقَرأ

َ
َس أ

ْ
ًسا،       ََل بَأ

ْ
َوََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَْذُكُر       َولَْم يََر اْبُن َعَباٍس بِالِْقَراَءِة لِلُْجنُِب بَأ

حْ 
َ
ُم َعِّطَيةَ       يَانِِه، اهللََ لََعَ لُُكِ أ

ُ
َن بِتَْكِبريِِهْم َوَيْدُعوَن،      :َوقَالَْت أ ْن ََيُْرَج احْلَُيُض َفيَُكرِبْ

َ
     :َوقَاَل اْبُن َعَباٍس       ُكَنا نُْؤَمُر أ

بُو ُسْفيَاَن، 
َ
ِن أ ْخرَبَ

َ
َن ِهَرقَْل َدََع بِِكتَاِب اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ       أ

َ
، أ

َ
ْهَل       فَإَِذا ِفيِه،       َعلَيِْه وََسلََم َفَقَرأ

َ
ِمْسِب اهللَِ الرَِْحَِن الرَِحيِم َو يَأ

اِسَك َحاَضْت ََعئَِّشُة فَنََسَكِت الَْمنَ       َعْن َجابٍِر،      :َوقَاَل َعَّطاء        ، 14الِْكتَاِب َتَعالَْوا إََِل ََكَِمٍة َسَواٍء سورة آل عمران آية 
،      :َوقَاَل احْلََكمُ       ، "َغرْيَ الَّطَواِف بِابْلَيِْت َوََل تَُصيَِل  نَا ُجنُب 

َ
ْذبَُح َوأ

َ
ُكلُوا ِمَما لَْم يُْذَكِر      :َوقَاَل اهللَُ َعَّز وََجَل       إِِِن َْل

ْ
َوَل تَأ

 121اْسُم اهللَِ َعلَيِْه سورة اْلنعام آية 

یلص  یبن رکمیآتی ڑپےنھ ںیم وکیئ رحج ںیہن اور دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع یبنج ےک ےیل رقآن دیجم ڑپےنھ ںیم وکیئ رحج ںیہن ےتھجمس ےھت۔ اور اربامیہ ےن اہک ہک 

ابرہ اکنںیل۔ سپ وہ رمدوں ےک اسھت  (ےک دندیع ) رہ وتق اہلل اک ذرک ایک رکےت ےھت۔ ام ہیطع ےن رفامای ںیمہ مکح وہات اھت ہک مہ ضیح وایل وعروتں وک یھب اہلل ہیلع وملس

ےک رگایم انہم وک بلط ایک اور  یلص اہلل ہیلع وملس ریبکت ںیتہک اور داع رکںیت۔ انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن رفامای ہک ان ےس اوبایفسن ےن ایبن ایک ہک رہلق ےن یبن رکمی

اکی اےسی ہملک یک رطف آؤ وج امہرے اور ! انم ےس وج ڑبا برہابن اہنتی رمح واال ےہ۔ اور اے اتکب واولاےس ڑپاھ۔ اس ںیم اھکل وہا اھت۔ رشوع رکات وہں ںیم اہلل ےک 
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کت۔ اطعء ےن اجرب  «مسلمون»اہمترے درایمن رتشمک ےہ ہک مہ اہلل ےک وسا یسک یک دنبیگ ہن رکںی اور اس اک یسک وک رشکی ہن رہھٹاںیئ۔ اہلل ابترک و اعتٰیل ےک وقل

ضیح آ ایگ وت آپ ےن امتم انمکس وپرے ےئک وساےئ تیب اہلل ےک  راف ےک اور آپ امنز یھب ںیہن ڑپیتھ  (جح ںیم) ایبن ایک ہک اع ہش ر ی اہلل اہنع وکےک وحاہل ےس 

ہک سج ذہحیب رپ اہلل اک  « عليه وَل تأكلوا مما لم يذكر اسم اهلل» ںیھت اور مکح ےن اہک ںیم یبنج وہےن ےک ابووجد ذحب رکات وہں بج ہک اہلل اعتٰیل ےن رفامای ےہ

 انم ہن ایل ایگ وہ اےس ہن اھکؤ۔

 

 

 

 325 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َسلََمةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
،  ُُمََمدٍ الَْقاِسِم بِْن  َعنْ       ،  َعبِْد الرَِْحَِن بِْن الَْقاِسمِ  َعنْ       ،  َعبُْد الَْعِّزيِّز ْبُن أ

فََدَخَل َعيََلَ       فَلََما ِجئْنَا ََسَِف َّطِمثُْت،       َخرَْجَنا َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََل نَْذُكُر إََِل احْلََج،      :َقالَْت       ،  َعائَِّشةَ َعنْ       
نَ 
َ
بِْكي، اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوأ

َ
ُحَج الَْعاَم،      :َما ُيبِْكيِك ؟ قُلُْت      :َفَقاَل       ا أ

َ
ِِن لَْم أ

َ
لََعلَِك نُِفْسِت      :قَاَل       لَوَِدْدُت َواهللَِ أ

ء  َكتَبَُه اهللَُ لََعَ َبنَاِت آَدَم، "     :قَاَل       َّنَعْم،      :؟ قُلُْت  ْن ََل َتُّطوِِّف بِابْلَيِْت َحََّت فَافْ       فَإَِن َذلِِك َِشْ
َ
َعيَِل َما َيْفَعُل احْلَاُج َغرْيَ أ

 ".َتّْطُهِري
اوہنں ےن اقمس نب دمحم ےس، مہ ےس اوبمیعن لضف نب دنیک ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دبعازعلزی نب ایب ہملس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن دبعارلنٰمح نب اقمس ےس، 

ےک اسھت جح ےک ےیل اس رطح ےلکن ہک امہری زابونں رپ جح ےک العوہ اور وکیئ ذرک یہ ہن  یلص اہلل ہیلع وملس مہ روسل اہلل  ےس، آپ ےن رفامای ہکوہ اع ہش ر ی اہلل اہنع

ےن وپاھچ ہک  اہلل ہیلع وملس یلص رشتفی الےئ، آپ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم رو ریہ یھت ہک یبن رکمی (اس مغ ےس) اھت۔ بج مہ اقمم رسف ےچنہپ وت ےھجم ضیح آ ایگ۔

یلص اہلل  ےن رفامای اشدی ںیہمت ضیح آ ایگ ےہ۔ ںیم ےن اہک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم اس اسل جح اک ارادہ یہ ہن رکیت۔ آپ! ویکں رو ریہ وہ؟ ںیم ےن اہک اکش

دی ےہ۔ اس ےیل مت بج کت اپک ہن وہ اجؤ  راف تیب اہلل ےک العوہ احویجں یک رطح امتم اکم  ےن رفامای ہی زیچ وت اہلل اعتٰیل ےن آدم یک ویٹیبں ےک ےیل رقمر رک ہیلع وملس

 ااجنم دو۔

 

 

 

 :بَاُب اَلِْسِتَحاَضةِ  -8
 ااحتسہض ےک ایبن ںیم: ابب
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 321 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشاِم بِْن ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
َّنَها قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

َ
قَالَْت      :أ

ِِب ُحبَيٍْش لِرَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
َدُع الَص       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :فَاِّطَمُة بِنُْت أ

َ
فَأ

َ
ّْطُهُر أ

َ
اَلَة ؟ َفَقاَل رَُسوُل اهللَِ إِِِن ََل أ

ْقبَلَِت احْلَيَّْضُة فَاتُْرِِك الَصاَلَة فَإَِذا َذَهَب قَْدرَُها فَاْغِسيَِل       إَِّنَما َذلِِك ِعْرق  َولَيَْس بِاحْلَيَّْضِة، "     :َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
فَإَِذا أ

 ".َعنِْك اَِلَم وََصيَِل 
 اہلل ویفس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس اامم ام ک ےن ماشم نب رعوہ ےک واہطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اےنپ وا د ےس، اوہنں ےن اع ہش ر ی مہ ےس دبعاہلل نب

ںیہن وہیت، وت ایک ںیم امنز ابلکل وھچڑ دوں۔ ںیم وت اپک یہ ! ےس اہک ہک ای روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس افہمط ایب شیبح یک یٹیب ےن روسل اہلل اہنع ےس، آپ ےن ایبن ایک ہک

آںیئ وت امنز وھچڑ دے  (نج ںیم یھبک ےلہپ ںیہمت اعدًات آای رکات اھت) ےن رفامای ہک ہی رگ اک وخن ےہ ضیح ںیہن اس ےیل بج ضیح ےک دن یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی

 ز ڑپھ۔اور بج ادنازہ ےک اطمقب وہ دن زگر اجںیئ، وت وخن دوھ ڈال اور امن

 

 

 

 :بَاُب َغْسِل َدِم الَْمِحيِض  -9
 ضیح اک وخن دوھےن ےک ایبن ںیم: ابب

 321 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ْسَماَء بِنِْت  َعنْ       ،  فَاِّطَمَة بِنِْت الُْمنِْذرِ  َعنْ       ،  ِهَّشاِم بِْن ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
أ

ِِب بَْكٍر الِصِديِق 
َ
َّنَها قَالَْت       ،  أ

َ
ة  رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،      :أ

َ
لَِت اْمَرأ

َ
يَْت إِْحَدانَا       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :َفَقالَْت       َسأ

َ
َرأ

َ
أ

َصاَب ثَْوَبَها اَِلُم مِ 
َ
َصاَب ثَوَْب إِْحَداُكَن "     :َن احْلَيَّْضِة َكيَْف تَْصنَُع ؟ َفَقاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ إَِذا أ

َ
إَِذا أ

 ".ُثَم ّتِلَُصيَِل ِفيهِ       ُثَم ّتِلَنَّْضْحُه بَِماٍء،       اَِلُم ِمَن احْلَيَّْضِة فَلْتَْقُرْصُه، 
ں ےن فس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ اامم ام ک ےن ایبن ایک، اوہنں ےن ماشم نب رعوہ ےک واےطس ےس، اوہنں ےن افہمط تنب ذنمر ےس، اوہنمہ ےس دبعاہلل نب وی

  اکی وعرت ےن روسل اہلل اامسء تنب ایب رکب دصقی ر ی اہلل امہنع ےس، اوہنں ےن اہک ہک

م
سل

ے وسال ایک۔ اس ےن وپاھچ ہک یلص اہلل ہیلع و
س

آپ اکی ایسی ! ای روسل اہلل

ےن رفامای ہک ارگ یسک وعرت ےک ڑپکے رپ ضیح اک وخن گل  یلص اہلل ہیلع وملس وعرت ےک قلعتم ایک رفامےت ںیہ سج ےک ڑپکے رپ ضیح اک وخن گل ایگ وہ۔ وت روسل اہلل

 ھ ےل۔اجےئ وت اچےیہ ہک اےس رڑگ ڈاےل، اس ےک دعب اےس اپین ےس دوھےئ، رھپ اس ڑپکے ںیم امنز ڑپ
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 321 :دحثی ربمن

ْصبَغُ  َحَدَثنَا
َ
ِن      :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  اْبُن وَْهٍب  أ ْخرَبَ

َ
َحَدثَُه،  َعبِْد الرَِْحَِن بِْن الَْقاِسمِ  َعنْ       ،  َعْمُرو ْبُن احْلَارِِث  أ

بِيهِ َعنْ       
َ
يُض، "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ ُثَم َتْقََتُِص اَِلَم ِمْن ثَْوبَِها ِعنَْد ُّطْهرَِها َفتَْغِسلُُه َوَتنَّْضُح لََعَ       ََكنَْت إِْحَدانَا ََتِ

 ".ُثَم تَُصيَِل ِفيهِ       َسائِِرهِ، 
ں ےن اہک ھجم ےس رمعو نب احرث ےن دبعارلنٰمح نب اقمس ےک واےطس ےس ایبن ایک، مہ ےس اغبص ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ھجم ےس دبعاہلل نب وبہ ےن ایبن ایک، اوہن

آپ ےن رفامای ہک ںیمہ ضیح آات وت ڑپکے وک اپک رکےت وتق مہ وخن وک لم دےتی، رھپ اس  اوہنں ےن اےنپ وا د اقمس نب دمحم ےس ایبن ایک، وہ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس ہک

 رپ اپین اہب دےتی اور اےس نہپ رک امنز ڑپےتھ۔ ہگج وک دوھ ہ ےت اور امتم ڑپکے

 

 

 

 :بَاُب اَلِْعِتََكِف لِلُْمْستََحاَضةِ  -11
 وعرت ےک ےیل ااحتسہض یک احتل ںیم ااکتعف: ابب

 321 :دحثی ربمن

ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه "      ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  ِعْكِرَمةَ  َعنْ       ،  َخاِِلٍ  َعنْ       ،  َخاِِلُ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَحاُق  َحَدَثنَا
َ
أ

َن ََع       فَُرَبَما وََضَعِت الَّطْسَت ََتْتََها ِمَن اَِلِم،       وََسلََم اْعتََكَف َمَعُه َبْعُض نَِسائِِه َوِِهَ ُمْستََحاَضة  تََرى اَِلَم، 
َ
ئَِّشَة َوَزَعَم أ

ْت َماَء الُْعْصُفِر، 
َ
ُدهُ      :َفَقالَْت       َرأ ء  ََكنَْت فاَُلنَُة َِتِ َن َهَذا َِشْ

َ
 ".َكأ

ں ےن رکعہم ےس، اوہنں ےن مہ ےس ااحسق نب اشنیہ اوبرشب وایطس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس اخ د نب دبعاہلل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اخ د نب برہان ےس، اوہن

یک ضعب ازواج ےن ااکتعف ایک، احالہکن وہ احتسمہض ںیھت اور اںیہن وخن آات  یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت آپ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس ہک

اک اپین داھکی وت رفامای ہی وت ااسی یہ ولعمم وہات ےہ ےسیج الفں  اھت۔ اس ےیل وخن یک وہج ےس تشط ارثک اےنپ ےچین رھک ںیتیل۔ اور رکعہم ےن اہک ہک اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن مسک

 اصہبح وک ااحتسہض اک وخن آات اھت۔
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 312 :دحثی ربمن

اْعتََكَفْت َمَع رَُسوِل اهللَِ "     :قَالَِت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  ِعْكِرَمةَ  َعنْ       ،  َخاِِلٍ  َعنْ       ،  يَِّزيُد ْبُن ُزَريْعٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَةُ  َحَدَثنَا
ْزَواِجِه، 

َ
ة  ِمْن أ

َ
 ".فَََكنَْت تََرى اَِلَم َوالُصْفَرَة َوالَّطْسُت ََتْتََها َوِِهَ تَُصيَِل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم اْمَرأ

ےک  یلص اہلل ہیلع وملس وسل اہلل ےن اخ د ےس، وہ رکعہم ےس، وہ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس، آپ ےن رفامای رہمہ ےس ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس زیدی نب زرعی

ے) یک ازواج ںیم ےس اکی ےن ااکتعف ایک۔ وہ وخن اور زردی یلص اہلل ہیلع وملس اسھت آپ

 

کلی

 

ن
 دںیتھکی، تشط ان ےک ےچین وہات اور امنز ادا رکیت ںیھت۔ (

 

 

 

 311 :ربمندحثی 

َمَهاِت الُْمْؤِمِننَي اْعتََكَفْت "      ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  ِعْكِرَمةَ  َعنْ       ،  َخاِِلٍ  َعنْ       ،  ُمْعتَِمر   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
ُ
َن َبْعَض أ

َ
أ

 ".َوِِهَ ُمْستََحاَضة  
و نین ےن  اہک مہ ےس رمتعم نب نامیلن ےن اخ د ےک واہطس ےس ایبن ایک، وہ رکعہم ےس وہ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس ہکمہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، 

 

و
م
ل

ضعب ااہمت ا

 ۔(اورپ وایل رواتی ںیم ان یہ اک ذرک ےہ) ااکتعف ایک احالہکن وہ احتسمہض ںیھت۔

 

 

 

ُة ِِف ثَوٍْب َحاَضْت  -11
َ
 :ِفيهِ بَاُب َهْل تَُصيَِل الَْمْرأ

 ایک وعرت ایس ڑپکے ںیم امنز ڑپھ یتکس ےہ سج ںیم اےس ضیح آای وہ ؟: ابب

 312 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
يٍح  َعنْ       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن نَافِعٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ ِِب َْنِ

َ
َما ََكَن ِْلِْحَدانَا " ََعئَِّشةُ  قَالَْت      :قَاَل       ،  َُمَاِهدٍ  َعنْ       ،  ابِْن أ

يُض ِفيِه،  ء  ِمْن َدٍم،       إََِل ثَوْب  َواِحد  ََتِ َصابَُه َِشْ
َ
 ".بِِريِقَها َفَقَصَعتُْه بُِظْفرَِها     :قَالَْت       فَإَِذا أ
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اوہنں ےن دبعاہلل انب ایب حیجن ےس، اوہنں ےن اجمدہ ےس ہک اع ہش ر ی اہلل  مہ ےس اوبمیعن لضف نب دنیک ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس اربامیہ نب انعف ےن ایبن ایک،

ےس  امہرے اپس رصف اکی ڑپکا وہات اھت، ےسج مہ ضیح ےک وتق ےتنہپ ےھت۔ بج اس ںیم وخن گل اجات وت اس رپ وھتک ڈال ہ ےت اور رھپ اےس انونخں اہنع ےن رفامای ہک

 لسم دےتی۔

 

ِة ِعنَْد ُغْسِلَها ِمَن الَْمِحيِض بَاُب الِّطيِب لِلَْمرْ  -12
َ
 :أ

 وعرت ضیح ےک لسغ ںیم وخوبش اامعتسل رکے: ابب

 313 :دحثی ربمن

يُوَب  َعنْ       ،  َِحَاُد ْبُن َزيْدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َعبِْد الْوََهاِب  َحَدَثنَا
َ
بُو َعبْد اهللَِ قَاَل       ،  َحْفَصةَ  َعنْ       ،  أ

َ
وْ      :أ

َ
ِهَّشاِم  أ

ِم َعِّطَيةَ  َعنْ       ،  َحْفَصةَ  َعنْ       ،  بِْن َحَسانَ 
ُ
َد لََعَ َميٍِت فَْوَق ثاََلٍث، "     :قَالَْت       ،  أ ْن َُنِ

َ
ْشُهٍر       ُكَنا ُّننََْه أ

َ
ْرَبَعَة أ

َ
إََِل لََعَ َزْوٍج أ

ا،  َوقَْد رُِخَص ّنَلَا ِعنَْد الُّطْهِر إَِذا اْغتََسلَْت       تَِحَل َوََل َّنتََّطَيَب َوََل نَلْبََس ثَْوًبا َمْصبُوًَغ ِإََل ثَوَْب َعْصٍب، َوََل نَكْ       وََعْْشً
ْظَفاٍر، 

َ
،  ِهَّشاُم ْبُن َحَسانَ  َرَواهُ      :قَاَل       ، "َوُكَنا ُّننََْه َعِن اِتبَاِع اجْلَنَائِّزِ       إِْحَدانَا ِمْن َُمِيِّضَها ِِف ُّنبَْذٍة ِمْن ُكْسِت أ

ِم َعِّطَيةَ  َعنْ       ،  َحْفَصةَ َعنْ       
ُ
 .َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       ،  أ

ںیمہ یسک  ےن ہصفح ےس، وہ ام ہیطع ےس، آپ ےن رفامای ہکمہ ےس دبعاہلل نب دبعاولاہب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس امحد نب زدی ےن اویب ایتخسین ےس، اوہنں 

رسہم اگلںیت ہن وخوبش اور  تیم رپ نیت دن ےس زایدہ وسگ رکےن ےس عنم ایک اجات اھت۔ نکیل وشرہ یک ومت رپ اچر ےنیہم دس دن ےک وسگ اک مکح اھت۔ ان دونں ںیم مہ ہن

ضیح ےک لسغ ےک  (دعت ےک دونں ںیم) ےک العوہ وکیئ رنیگن ڑپکا مہ اامعتسل ںیہن رکیت ںیھت اور ںیمہ (نمی یک ینب وہیئ اکی اچدر وج رنیگن یھب وہیت یھت) بصع

فا ر اامعتسل رکےن یک ااجزت یھت اور ںیمہ انجزہ ےک ےھچیپ ےنلچ ےس عنم ایک اجات اھت۔ اس دحثی وک ماشم نب اسحن ےن ہصفح ےس،

 

 اظ

 

اوہنں ےن ام ہیطع ےس،  دعب سک

 ےس رواتی ایک ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس اوہنں ےن یبن رکمی

 

 

ِة َّنْفَسَها إَِذا َتَّطَهَرْت ِمَن الَْمِحيِض  -13
َ
 :بَاُب َدلِْك الَْمْرأ

 اس ابرے ںیم ہک ضیح ےس اپک وہےن ےک دعب وعرت وک اےنپ ندن وک اہنےت وتق انلم اچےیہ: ابب

ُخُذ ِفرَْصًة ُمَمَسَكةً       َوَكيَْف َتْغتَِسُل، 
ْ
ثََر اَِلمِ  َوتَأ

َ
  . َفتَتَِبُع بَِها أ

 اور ہی ہک وعرت ےسیک لسغ رکے، اور کشم ںیم اسب وہا ڑپکا ےل رک وخن  یگ وہیئ وہگجں رپ اےس ریھپے۔
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 314 :دحثی ربمن

ِمهِ  َعنْ       ،  َمنُْصوِر ابِْن َصِفَيةَ  َعنْ       ،  اْبُن ُعيَيْنَةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا
ُ
لَِت اّنَليِِبَ َصىَل       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

َ
ًة َسأ

َ
َن اْمَرأ

َ
أ

َمَرَها َكيَْف َتْغتَِسُل،       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
ُخِذي فِرَْصًة ِمْن َمْسٍك َفتََّطَهِري بَِها، "     :قَاَل       َعْن ُغْسِلَها ِمَن الَْمِحيِض ؟ فَأ

َتَّطَهُر ؟ قَاَل      :قَالَْت       
َ
،       ُسبَْحاَن اهللَِ َتَّطَهِري،      :َكيَْف ؟ قَاَل      :قَالَْت       َتَّطَهِري بَِها،      :َكيَْف أ تَتََبيِِع بَِها      :َفُقلُْت       فَاْجتَبَْذُتَها إَِِلَ

ثََر اَِلمِ 
َ
 ".أ

، اہک مہ ےس ایفسن نب ہنییع ےن وصنمر نب ہیفص ےس، اوہنں ےن اینپ امں ہیفص تنب ہبیش ےس، وہ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس ہک آپ ےن مہ ےس ٰییحی نب ومٰیس ےن ایبن ایک

ںیم اسب وہا ڑپکا ےن رفامای ہک کشم  یلص اہلل ہیلع وملس ےس وپاھچ ہک ںیم ضیح اک لسغ ےسیک رکوں۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس اکی ااصنرہی وعرت ےن روسل اہلل رفامای ہک

ےن رفامای، اس ےس اپیک احلص رک۔ اس ےن دوابرہ وپاھچ  یلص اہلل ہیلع وملس ےل رک اس ےس اپیک احلص رک۔ اس ےن وپاھچ۔ اس ےس سک رطح اپیک احلص رکوں، آپ

 ایل اور اہک ہک اےس وخن  یگ وہیئ وہگجں رپ ریھپ ایل رک۔اپیک احلص رک۔ رھپ ںیم ےن اےس اینپ رطف چنیھک ! ےن رفامای احبسن اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ہک سک رطح؟ آپ

 

 

 :بَاُب ُغْسِل الَْمِحيِض  -14
 ضیح اک لسغ ویکرکن وہ ؟: ابب

 315 :دحثی ربمن

ِمهِ  َعنْ       ،  َمنُْصور   َحَدَثنَا     :وَُهيْب   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمْسِلُم ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا
ُ
نَْصاِر،       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

َ
ًة ِمَن اْْل

َ
َن اْمَرأ

َ
أ

ْغتَِسُل ِمَن الَْمِحيِض ؟ قَاَل      :قَالَْت لِلَنيِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       
َ
ُثَم إَِن       ُخِذي فِرَْصًة ُمَمَسَكًة َفتَوََضِِئ ثاََلثًا، "     :َكيَْف أ

ْعَرَض بِوَْجِهِه، اّنَليِِبَ 
َ
ْو قَاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم اْستَْحيَا فَأ

َ
ُتَها بَِما يُِريُد اّنَليِِبُ       تَوََضِِئ بَِها،      :أ ْخرَبْ

َ
َخْذُتَها فََجَذْبتَُها فَأ

َ
فَأ

 .َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
ااصنرہی وعرت ےن  مہ ےس وبیہ نب اخ د ےن، اہک مہ ےس وصنمر نب دبعارلنٰمح ےن اینپ وا دہ ہیفص ےس، وہ اع ہش ےس ہک مہ ےس ملسم نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اہک

ہی ےن رفامای ہک اکی کشم ںیم اسب وہا ڑپکا ےل اور اپیک احلص رک،  یلص اہلل ہیلع وملس ےس وپاھچ ہک ںیم ضیح اک لسغ ےسیک رکوں۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل

ےن اانپ رہچہ ابمرک ریھپ ایل، ای رفامای ہک اس ےس اپیک  یلص اہلل ہیلع وملس رشامےئ اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن نیت دہعف رفامای۔ رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس آپ

 ےھت وہ ںیم ےن اےس اھجمسیئ۔وج ابت ینہک اچےتہ  اہلل ہیلع وملس رکمی یلصاحلص رک۔ رھپ ںیم ےن اںیہن ڑکپ رک چنیھک ایل اور یبن 
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ِة ِعنَْد ُغْسِلَها ِمَن الَْمِحيِض  -15
َ
 :بَاُب اْمتَِّشاِط الَْمْرأ

 وعرت اک ضیح ےک لسغ ےک دعب اھگنک رکان اجزئ ےہ: ابب

 311 :دحثی ربمن

نَ       ،  ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  ِشَهاٍب اْبُن  َحَدَثنَا      ،  إِبَْراِهيمُ  َحَدَثنَا      ،  ُموََس ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا
َ
ْهلَلُْت َمَع "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  أ

َ
أ

َّنَها َحاَضْت       فَُكنُْت ِمَمْن َتَمَتَع َولَْم يَُسْق الَْهْدَي،       رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف َحَجِة الْوََداِع، 
َ
َولَْم  فََّزَعَمْت أ

َهِذهِ ََلْلَُة َعَرفََة َوإَِّنَما ُكنُْت َتَمَتْعُت بُِعْمَرٍة ؟ َفَقاَل لََها رَُسوُل اهللَِ       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :َفَقالَْت       َتّْطُهْر َحََّت َدَخلَْت ََلْلَُة َعَرفََة، 
َسِك      :َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 

ْ
ْمِسيِِّك َعْن ُعْمَرتِِك َفَفَعلُْت، اّْنُقِِض َرأ

َ
َمَر َعبَْد الرَِْحَِن       َواْمتَِّشِّطي َوأ

َ
فَلََما قََّضيُْت احْلََج أ

ْعَمَرِن ِمَن اّتَلنِْعيِم َمََكَن ُعْمَرِِت الَِِت نََسْكُت 
َ
 ".ََلْلََة احْلَْصبَِة فَأ

ںیم ےن  نب دعس ےن، اہک مہ ےس انب اہشب زرہی ےن رعوہ ےک واہطس ےس ہک اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن التبای ہکمہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اربامیہ 

ےن اےنپ اسھت ںیہن ےل یئگ یھت۔ اع ہش ر ی اہلل اہنع  (ینعی رقابین اک اجونر) ےک اسھت ۃجح اولداع ایک، ںیم عتمت رکےن واولں ںیم یھت اور دہی یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی

ےس اہک ہک ای  یلص اہلل ہیلع وملس اےنپ قلعتم اتبای ہک رھپ وہ احہضئ وہ ںیئگ اور رعہف یک رات آ یئگ اور ایھب کت وہ اپک ںیہن وہیئ ںیھت۔ اس ےیل اوہنں ےن روسل اہلل

ای ہک اےنپ رس وک وھکل ڈال اور اھگنک رک اور رمعہ وک وھچڑ دے۔ ںیم ےن رفام یلص اہلل ہیلع وملس آج رعہف یک رات ےہ اور ںیم رمعہ یک تین رک یکچ یھت، روسل اہلل! روسل اہلل

ي ہ ںیم دبعارلنٰمح نب اوبرکب وک یبن رکمی
حص
ل

ےن مکح دای۔ وہ ےھجم اس رمعہ ےک ندہل ںیم سج یک تین ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس ےن ااسی یہ ایک۔ رھپ ںیم ےن جح وپرا ایک۔ اور ۃلیل ا

 رمعہ رکا الےئ۔ (دورسا) ےن یک یھت میعنت ےس

 

 

 

ِة َشَعَرَها ِعنَْد ُغْسِل الَْمِحيِض  -16
َ
 :بَاُب َّنْقِض الَْمْرأ

 ضیح ےک لسغ ےک وتق وعرت اک اےنپ ابولں وک وھکےنل ےک ایبن ںیم: ابب
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 311 :دحثی ربمن

َساَمةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُعبَيُْد ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا
ُ
بُو أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشامٍ  َعنْ       ،  أ

َ
َخرَْجنَا ُمَواِفنَي      :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

ْن يُِهَل بُِعْمَرٍة فَلْيُْهِلْل، "     :َفَقاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       لِِهاَلِل ِذي احْلَِجِة، 
َ
َحَب أ

َ
ْهَديُْت       َمْن أ

َ
ِِن أ

َ
فَإِِِن لَْوََل أ

ْهلَلُْت بُِعْمَرٍة، 
َ
َهَل َبْعُّضُهْم بُِعْمَرٍة،       َْل

َ
َهَل َبْعُّضُهْم ِِبٍَج،       فَأ

َ
،       َوأ نَا َحائِض 

َ
ْدَرَكِِن يَْوُم َعَرفََة َوأ

َ
َهَل بُِعْمَرٍة فَأ

َ
نَا ِمَمْن أ

َ
َوُكنُْت أ

ِهيَِل ِِبٍَج،      :َفَقاَل       ّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، فََّشَكوُْت إََِل ا      
َ
َسِك َواْمتَِّشِّطي َوأ

ْ
َفَفَعلُْت َحََّت إَِذا       َدِِع ُعْمَرتَِك َواّْنُقِِض َرأ

ِِب بَْكٍر، 
َ
ِِخ َعبَْد الرَِْحَِن ْبَن أ

َ
رَْسَل َميِِع أ

َ
ْهلَلُْت بُِعْمَرٍة َمََكَن ُعْمَرِِت       ََكَن ََلْلَُة احْلَْصبَِة أ

َ
قَاَل       ، "فََخرَْجُت ِإََل اّتَلنِْعيِم فَأ

ٍء ِمْن َذلَِك َهْدي  َوََل َصْوم  َوََل َصَدقَة       :ِهَّشام    .َولَْم يَُكْن ِِف َِشْ
ےک واےطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اےنپ وا د ےس، اوہنں ےن اع ہش ر ی اہلل مہ ےس دیبع نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس اوبااسہم امحد ےن ماشم نب رعوہ 

ےن رفامای ہک سج اک دل اچےہ وت اےس رمعہ اک ارحام ابدنھ انیل اچےیہ۔ ویکہکن  یلص اہلل ہیلع وملس مہ ذی اہجحل اک اچدن دےتھکی یہ ےلکن۔ روسل اہلل اہنع ےس ہک اوہنں ےن رفامای

وہنجں ےن رمعہ اک الات وت ںیم یھب رمعہ اک ارحام ابدناتھ۔ اس رپ ضعب باحہب ےن رمعہ اک ارحام ابدناھ اور ضعب ےن جح اک۔ ںیم یھب ان ولوگں ںیم ےس یھت ارگ ںیم دہی اسھت ہن 

ےن  یلص اہلل ہیلع وملس  اکشتی یک وت آپےس اس ےک قلعتم یلص اہلل ہیلع وملس ارحام ابدناھ اھت۔ رگم رعہف اک دن آ ایگ اور ںیم ضیح یک احتل ںیم یھت۔ ںیم ےن یبن رکمی

ي ہ یک رات آیئ
خص
ےن  یلص اہلل ہیلع وملس وت روسل اہلل رفامای ہک رمعہ وھچڑ اور اانپ رس وھکل اور اھگنک رک اور جح اک ارحام ابدنھ ےل۔ ںیم ےن ااسی یہ ایک۔ اہیں کت ہک بج 

 میعنت ںیم یئگ اور واہں ےس اےنپ رمعہ ےک ندےل دورسے رمعہ اک ارحام ابدناھ۔ ماشم ےن اہک ہک ان ںیم ےس ریمے اسھت ریمے اھبیئ دبعارلنٰمح نب ایب رکب وک اجیھب۔ ںیم

 ۔(میعنت دح رحم ےس رقبی نیت لیم دور اکی اقمم اک انم ےہ)یسک ابت یک وہج ےس یھب ہن دہی وابج وہیئ اور ہن روزہ اور ہن دصہق۔

 

 

 

 :خُمَلََقةٍ بَاُب خُمَلََقٍة َوَغرْيِ  -17
 ےک ایبن ںیم( اکلم اتقلخل اور انصق اتقلخل )  «خملقة وغري خملقة»اہلل زعولج ےک وقل : ابب

 311 :دحثی ربمن

ِِب بَْكرٍ  َعنْ       ،  َِحَاد   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  ُعبَيِْد اهللَِ بِْن أ

َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه        ، أ

، "     :قَاَل       وََسلََم،  ،       إَِن اهللََ َعَّز وََجَل َولَُكَ بِالرَِحِم َملًََك َيُقوُل يَا رَِب ُّنّْطَفة  ،       يَا رَِب َعلََقة  ْن َيْقِِضَ       يَا رَِب ُمّْضَغة 
َ
َراَد أ

َ
فَإَِذا أ

ّْنََث،      :قَاَل       ، َخلَْقهُ 
ُ
ْم أ

َ
َذَكر  أ

َ
،       أ ْم َسِعيد 

َ
َجُل،       َشِِقٌ أ

َ
ِمهِ       َفَما الِرْزُق َواْْل

ُ
 ".َفيُْكتَُب ِِف َبّْطِن أ
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 ہنع ےس، وہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس امحد نب زدی ےن دیبعاہلل نب ایب رکب ےک واےطس ےس، وہ اسن نب ام ک ر ی اہلل

اب ! ےہ، اے رب «نّطفة» اب ہی! ےن رفامای ہک رمح امدر ںیم اہلل اعتٰیل ےن اکی رفہتش رقمر ایک ےہ۔ وہ اتہک ےہ ہک اے رب یلص اہلل ہیلع وملس آپ ہک

ہک اس یک تقلخ وپری رکے وت اتہک ےہ ہک ذمرک ای ومثن، ندتخب ےہ ای کین وہ ایگ ےہ۔ رھپ بج اہلل اچاتہ ےہ  « مّضغة» اب ہی! وہ ایگ ےہ، اے رب «علقة» ہی

 تخب، روزی ینتک دقمر ےہ اور رمع ینتک۔ سپ امں ےک ٹیپ یہ ںیم ہی امتم ابںیت رفہتش ھکل داتی ےہ۔

 

 

 

 :بَاُب َكيَْف تُِهُل احْلَائُِض بِاحْلَِج َوالُْعْمَرةِ  -18
 جح اور رمعہ اک ارحام سک رطح ابدنےھ ؟اس ابرے ںیم ہک احہضئ وعرت : ابب

 311 :دحثی ربمن

     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  ُعَقيٍْل  َعنْ       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ  َحَدَثنَا
َهَل ِِبٍَج،       اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف َحَجِة الْوََداِع، َخرَْجنَا َمَع "

َ
َهَل بُِعْمَرٍة َوِمَنا َمْن أ

َ
َفَقاَل       َفَقِدْمنَا َمَكَة،       فَِمَنا َمْن أ

ْحَرَم بُِعْمرَ      :رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
َل       ٍة َولَْم ُيْهِد فَلْيُْحِلْل، َمْن أ ُل َحََّت ََيِ ْهَدى فاََل ََيِ

َ
ْحَرَم بُِعْمَرٍة َوأ

َ
َوَمْن أ

َهَل ِِبٍَج فَلْيُِتَم َحَجُه،       بِنَْحِر َهْديِِه، 
َ
َ      :قَالَْت       َوَمْن أ َزْل َحائًِّضا َحََّت ََكَن يَْوُم َعَرفََة َول

َ
ْهِلْل ِإََل بُِعْمَرٍة، فَِحّْضُت َفلَْم أ

ُ
ْم أ

تُْرَك الْعُ       
َ
ِهَل ِِبٍَج َوأ

ُ
ْمتَِّشَّط َوأ

َ
يِِس َوأ

ْ
ّْنُقَض َرأ

َ
ْن أ

َ
َمَرِن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

َ
َفَفَعلُْت َذلَِك َحََّت قََّضيُْت       ْمَرَة، فَأ

ِِب بَْكٍر، َفبََعَث َميِِع َعبَْد الرَِْحَ       َحِج، 
َ
ْعتَِمَر َمََكَن ُعْمَرِِت ِمَن اّتَلنِْعيمِ       ِن ْبَن أ

َ
ْن أ

َ
َمَرِن أ

َ
 ".َوأ

وہنں ےن رعوہ نب زریب مہ ےس ٰییحی نب ریکب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ثیل نب دعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن لیقع نب اخ د ےس، اوہنں ےن انب اہشب ےس، ا

ےک اسھت ۃجح اولداع ےک رفس ںیم ےلکن، مہ ںیم ےس ضعب ےن رمعہ اک ارحام ابدناھ  یلص اہلل ہیلع وملس مہ یبن رکمی  ہش ر ی اہلل اہنع ےس، اوہنں ےن اہکےس، اوہنں ےن اع

رفامای ہک سج ےن رمعہ اک ارحام ابدناھ وہ اور دہی اسھت ہن الای وہ وت وہ الحل وہ اجےئ اور سج ےن رمعہ اک  وملس ےنیلص اہلل ہیلع  اور ضعب ےن جح اک، رھپ مہ ہکم آےئ اور یبن رکمی

 اہلل اہنع ےن جح وپرا رکان اچےیہ۔ اع ہش ر ی ارحام ابدناھ وہ اور وہ دہی یھب اسھت الای وہ وت وہ دہی یک رقابین ےس ےلہپ الحل ہن وہ اگ۔ اور سج ےن جح اک ارحام ابدناھ وہ وت اےس

ےن مکح دای ہک ںیم اانپ رس وھکل ولں، اھگنک رک ولں اور جح  یلص اہلل ہیلع وملس اہک ہک ںیم احہضئ وہ یئگ اور رعہف اک دن آ ایگ۔ ںیم ےن رصف رمعہ اک ارحام ابدناھ اھت ےھجم یبن رکمی

ےن دبعارلنٰمح نب ایب رکب وک اجیھب اور ھجم ےس  یلص اہلل ہیلع وملس را رک ایل۔ رھپ ریمے اسھت یبن رکمیاک ارحام ابدنھ ولں اور رمعہ وھچڑ دوں، ںیم ےن ااسی یہ ایک اور اانپ جح وپ

 رفامای ہک ںیم اےنپ وھچےٹ وہےئ رمعہ ےک وعض میعنت ےس دورسا رمعہ رکوں۔
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 :بَاُب إِْقبَاِل الَْمِحيِض َوإِْدبَارِهِ  -19
 متخ وہان ویکرکن ےہ ؟ اس ابرے ںیم ہک ضیح اک آان اور اس اک: ابب

ََل َتْعَجلَْن َحََّت تََريَْن الَْقَصَة ابْلَيَّْضاَء تُِريُد      :َفتَُقوُل       َوُكَن نَِساء  َيبَْعْْثَ إََِل ََعئَِّشَة بِاُِلرََجِة ِفيَها الُْكرُْسُف ِفيِه الُصْفَرُة، 
َن نَِساًء يَْدُعوَن بِالَْمَصابِيِح ِمْن َجوِْف اللَيِْل َينُْظْرَن إََِل الُّطْهِر، َوَبلََغ بِنْ       بَِذلَِك الُّطْهَر ِمَن احْلَيَّْضِة، 

َ
َت َزيِْد بِْن ثَابٍِت أ

 .َما ََكَن النَِساُء يَْصنَْعَن َهَذا وَََعبَْت َعلَيِْهنَ      :َفَقالَْت       

 رکفس وہات۔ اس ںیم زردی وہیت یھت۔ اع ہش ر ی اہلل اہنع رفامںیت ہک دلجی ہن رکو اہیں کت ہک وعرںیت اع ہش ر ی اہلل اہنع یک دختم ںیم ڈایب یتجیھب ںیھت سج ںیم

اتریکی ںیم رچاغ اگنم رک اصف دیفسی دھکی ول۔ اس ےس ان یک رماد ضیح ےس اپیک وہیت یھت۔ زدی نب اثتب ر ی اہلل ہنع یک اصزبحادی وک ولعمم وہا ہک وعرںیت رات یک 

 ویعمب اھجمس۔ (وعروتں ےک اس اکم وک)  ںیہ وت آپ ےن رفامای ہک وعرںیت ااسی ںیہن رکیت ںیھت۔ اوہنں ےناپیک وہےن وک دیتھکی

 

 

 

 322 :دحثی ربمن

بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشامٍ  َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن ُُمََمدٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب ُحبَيٍْش       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

َ
َن فَاِّطَمَة بِنَْت أ

َ
أ

لَِت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ََكنَْت تُْستََحاُض، 
َ
ْقبَلَِت احْلَيَّْضُة       َذلِِك ِعْرق  َولَيَْسْت بِاحْلَيَّْضِة، "     :َفَقاَل       فََسأ

َ
َفإَِذا أ

ْدبََرْت فَاْغتَِسيَِل وََصيَِل        فََدِِع الَصاَلَة،
َ
 ".َوإَِذا أ

افہمط تنب ایب شیبح وک ااحتسہض اک وخن  مہ ےس دبعاہلل نب دمحم دنسمی ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ایفسن نب ہنییع ےن ماشم نب رعوہ ےس، وہ اےنپ ابپ ےس، وہ اع ہش ےس ہک

رفامای ہک ہی رگ اک وخن ےہ اور ضیح ںیہن ےہ۔ اس ےیل  وملس ےنیلص اہلل ہیلع  ےس اس ےک قلعتم وپاھچ۔ آپ وملسیلص اہلل ہیلع  آای رکات اھت۔ وت اوہنں ےن یبن رکمی

 بج ضیح ےک دن آںیئ وت امنز وھچڑ دای رک اور بج ضیح ےک دن زگر اجںیئ وت لسغ رک ےک امنز ڑپھ ایل رک۔

 

 

 

 :بَاُب ََل َتْقِِض احْلَائُِض الَصاَلةَ  -21
 ابرے ںیم ہک احہضئ وعرت امنز اضقء ہن رکےاس : ابب
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بُو َسِعيدٍ       َوقَاَل َجابُِر ْبُن َعبِْد اهللَِ، 
َ
 "تََدُع الَصاَلةَ "َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :َوأ

 رکےت ںیہ ہک احہضئ امنز وھچڑ دے۔ےس رواتی  یلص اہلل ہیلع وملس اور اجرب نب دبعاہلل اور اوبدیعس ر ی اہلل  مہن یبن رکمی

 

 

 

 321 :دحثی ربمن

ًة قَالَْت       ،  ُمَعاَذةُ  َحَدثَتِِْن      :قَاَل       ،  َقتَاَدةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َهَمام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا
َ
َن اْمَرأ

َ
     : ِلَعائَِّشةَ  أ

َِتِّْزي إِْحَدانَا َصاَلَتَها إَِذا َّطُهَرْت ؟ َفَقالَْت "
َ
نِْت،      :أ

َ
َحُروِرَية  أ

َ
ُمُرنَا بِِه       أ

ْ
يُض َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فاََل يَأ ُكَنا ََنِ

ْو قَالَْت فاََل َّنْفَعلُهُ 
َ
 ".أ

اہک مہ ےس امہم نب ٰییحی ےن، اہک مہ ےس داتدہ ےن، اہک ھجم ےس اعمذہ تنب دبعاہلل ےن ہک اکی وعرت ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس مہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، 

رحورہی وہ؟ مہ یبن ایک امہرے ےیل ایس زامہن یک امنز اکیف ےہ۔ اس رپ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن رفامای ہک ایک مت  (ضیح ےس) سج زامہن ںیم مہ اپک رےتہ ںیہ۔ وپاھچ ہک

 ںیھت۔ ےک زامہن ںیم احہضئ وہیت ںیھت اور آپ ںیمہ امنز اک مکح ںیہن دےتی ےھت۔ ای اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن ہی رفامای ہک مہ امنز ںیہن ڑپیتھ یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 

 

 

 :بَاُب اّنَلْوِم َمَع احْلَائِِض َوِْهَ ِِف ِثيَابَِها -21
 اسھت وسان بج ہک وہ ضیح ےک ڑپکوں ںیم وہاحہضئ وعرت ےک : ابب

 322 :دحثی ربمن

ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  َشيْبَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َسْعُد ْبُن َحْفٍص  َحَدَثنَا
َ
ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  أ

َ
نَ       َحَدَثتُْه،  َزيْنََب بِنِْت أ

َ
َم  أ

ُ
أ

نَا َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف اْْلَِميلَِة، "     :قَالَْت       ،  َسلََمةَ 
َ
َخْذُت ِثيَاَب       ِحّْضُت َوأ

َ
فَانَْسلَلُْت فََخرَْجُت ِمنَْها فَأ

نُِفْسِت ؟ قُلُْت      :َفَقاَل ِِل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       ِحيَّضِِت فَلَِبْستَُها، 
َ
ْدَخلَِِن َمَعُه ِِف اْْلَِميلَِة،       َّنَعْم،      :أ

َ
فََدََعِِن فَأ

،      :قَالَْت        َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن ُيَقبِلَُها وَُهَو َصائِم 
َ
نَا َواّنَليِِبُ       وََحَدثَتِِْن أ

َ
ْغتَِسُل أ

َ
َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم  َوُكنُْت أ

 ".ِمْن إِنَاٍء َواِحٍد ِمَن اجْلَنَابَةِ 
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اوہنں ےن زب ب تنب ایب مہ ےس دعس نب صفح ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ابیشن وحنی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن ٰییحی نب ایب ریثک ےس، اوہنں ےن اوبہملس ےس، 

ےک اسھت اچدر ںیم یٹیل وہیئ یھت ہک ےھجم ضیح آ ایگ، اس ےیل ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم یبن رکمی م ہملس ر ی اہلل اہنع ےن رفامای ہکہملس ےس، اوہنں ےن ایبن ایک ہک ا

رھپ ےھجم آپ ےن الب ایل اور ےن رفامای، ایک ںیہمت ضیح آ ایگ ےہ؟ ںیم ےن اہک یج اہں۔  یلص اہلل ہیلع وملس ےکپچ ےس لکن آیئ اور اےنپ ضیح ےک ڑپکے نہپ ےیل۔ روسل اہلل

روزے ےس وہےت اور ایس احتل ںیم ان اک  یلص اہلل ہیلع وملس اےنپ اسھت اچدر ںیم دالخ رک ایل۔ زب ب ےن اہک ہک ھجم ےس ام ہملس ر ی اہلل اہنع ےن ایبن ایک ہک یبن رکمی

 تب اک لسغ ایک۔ےن اکی یہ ربنت ںیم انج یلص اہلل ہیلع وملس وبہس ہ ےت۔ اور ںیم ےن اور یبن رکمی

 

 

 

 :بَاُب َمِن اَُتََذ ِثيَاَب احْلَيِْض ِسَوى ِثيَاِب الُّطْهرِ  -22
 ضیح ےک ےیل اپیک ںیم ےنہپ اجےن واےل ڑپکوں ےک العوہ ڑپکے انبےئ( اینپ وعرت ےک ےیل ) اس ابرے ںیم ہک سج ےن : ابب

 323 :دحثی ربمن

ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  ِهَّشام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَعاُذ ْبُن فََّضالَةَ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  أ

َ
ِم َسلََمةَ  َعنْ       ،  َزيْنََب بِنِْت أ

ُ
،  أ

نَا َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُمّْضَّطِجَعًة "     :قَالَْت       
َ
يلٍَة ِحّْضُت، بَيْنَا أ َخْذُت ِثيَاَب ِحيَّضِِت،       ِِف ََخِ

َ
     :َفَقاَل       فَانَْسلَلُْت فَأ

نُِفْسِت ؟ َفُقلُْت 
َ
 ".فََدََعِِن فَاْضَّطَجْعُت َمَعُه ِِف اْْلَِميلَةِ       َّنَعْم،      :أ

ںیم   ےس، وہ اوبہملس ےس، وہ زب ب تنب ایب ہملس ےس، وہ ام ہملس ےس، اوہنں ےن التبای ہکمہ ےس اعمذ نب اضفہل ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ماشم دوتسایئ ےن ٰییحی نب ایب ریثک

آ  ےک اسھت اکی اچدر ںیم یٹیل وہیئ یھت ہک ےھجم ضیح آ ایگ، ںیم ےکپچ ےس یلچ یئگ اور ضیح ےک ڑپکے ندل ےیل، آپ ےن وپاھچ ایک ھجت وک ضیح یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی

 رھپ ےھجم آپ ےن الب ایل اور ںیم آپ ےک اسھت اچدر ںیم ٹیل یئگ۔! اہک، یج اہںایگ ےہ۔ ںیم ےن 

 

 

 

لَْن الُْمَصىَل  -23  :بَاُب ُشُهوِد احْلَائِِض الِْعيَديِْن، وََدْعَوَة الُْمْسِلِمنَي، َوَيْعََتِ
  امنز یک ہگج ےس اکی رطف وہ رک رںیہدیعنی ںیم اور املسمونں ےک اسھت داع ںیم احہضئ وعرںیت یھب رشکی وہں اور ہی وعرںیت: ابب
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 324 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمد  ُهَو اْبُن َساَلمٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
يُوَب  َعنْ       ،  َعبُْد الْوََهاِب  أ

َ
ْن      :قَالَْت       ،  َحْفَصةَ  َعنْ       ،  أ

َ
ُكَنا َّنْمنَُع َعَواتَِقنَا أ

لَْت قرَْصَ بَِِن َخلٍَف،       الِْعيَديِْن، ََيْرُْجَن ِِف  ة  َفَْنَ
َ
ْخِتَها،       َفَقِدَمِت اْمَرأ

ُ
ْخِتَها َغَّزا َمَع اّنَليِِبِ َصىَل       فََحَدثَْت َعْن أ

ُ
َوََكَن َزْوُج أ

َة َغّْزَوًة،  ْخِِت َمَعُه ِِف       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ثِنَِْتْ َعَْشَ
ُ
لَْت       َوَّنُقوُم لََعَ الَْمْرََض،       ُكَنا نَُداِوي اللََْكََْم،      :قَالَْت       ِسٍت،  َوََكنَْت أ

َ
فََسأ

ْخِِت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
ُ
ْن ََل َُتُْرَج ؟ قَاَل      :أ

َ
س  إَِذا لَْم يَُكْن لََها ِجلْبَاب  أ

ْ
لََعَ إِْحَدانَا بَأ

َ
لِْبْسَها َصاِحبَتَُها ّتِلُ      :أ

ُم َعِّطَيةَ  فَلََما قَِدَمْت       َولْتَّْشَهد اْْلرَْيَ وََدْعَوَة الُْمْسِلِمنَي،       ِمْن ِجلْبَابَِها، 
ُ
ّتْلَُها،  أ

َ
َسِمْعِت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ؟       َسأ

َ
أ

ِِب َّنَعْم،      :قَالَْت 
َ
ِِب َسِمْعتُُه َيُقوُل      :نَْت ََل تَْذُكُرُه إََِل قَالَْت َوَكَ       بِأ

َ
ِو الَْعَواتُِق َذَواُت "     :بِأ

َ
ََيُْرُج الَْعَواتُِق وََذَواُت اْْلُُدوِر أ

ُل احْلَُيُض       َواحْلَُيُض َولْيَّْشَهْدَن اْْلرَْيَ وََدْعَوَة الُْمْؤِمِننَي،       اْْلُُدوِر،       :َفَقالَْت       احْلَُيُض،      :َفُقلُْت      :قَالَْت َحْفَصةُ       ، "الُْمَصىَل َوَيْعََتِ
لَيَْس تَّْشَهُد َعَرفََة َوَكَذا َوَكَذا

َ
 .أ

 

ک

 مہ ےس دمحم نب السم دنکیبی ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس دبعاولاہب یفقث ےن اویب ایتخسین ےس، وہ ہصفح تنب ریسنی ےس، اوہنں ےن رفامای 

 
ہ

 م اینپ ونکاری وجان ویچبں وک 

ہ

ےک وحاہل ےس ایبن ایک، نج ےک وشرہ یبن  (ام ہیطع)دیعاگہ اجےن ےس رویتک ںیھت، رھپ اکی وعرت آیئ اور ینب فلخ ےک لحم ںیم ارتںی اور اوہنں ےن اینپ نہب

اےنپ وشرہ ےک اسھت ھچ وگنجں ںیم یئگ ںیھت۔ اوہنں ےن ایبن ایک ہک مہ  ےک اسھت ابرہ ڑلاویئں ںیم رشکی وہےئ ےھت اور وخد ان یک اینپ نہب یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

ےس وپاھچ ہک ارگ مہ ںیم ےس یسک ےک  یلص اہلل ہیلع وملس زویمخں یک رممہ یٹپ ایک رکیت ںیھت اور رموضیں یک ربخریگی یھب رکیت ںیھت۔ ریمی نہب ےن اکی رمہبت یبن رکمی

ےن رفامای اس یک اسیھت وعرت وک اچےیہ ہک اینپ  یلص اہلل ہیلع وملس ابرہ ہن ےلکن۔ آپ (امنز دیع ےک ےیل)  وکیئ رحج ےہ ہک وہاپس اچدر ہن وہ وت ایک اس ےک ےیل اس ںیم

 آںیئ وت ںیم رھپ بج ام ہیطع ر ی اہلل اہنع(ینعی دیعاگہ اجںیئ) اچدر اک ھچک ہصح اےس یھب اڑاھ دے، رھپ وہ ریخ ےک وماعق رپ اور املسمونں یک داعؤں ںیم رشکی وہں،

یلص  ےن ہی رفامای اھت۔ اور ام ہیطع ر ی اہلل اہنع بج یھب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےن ان ےس یھب یہی وسال ایک۔ اوہنں ےن رفامای، ریما ابپ آپ رپ دفا وہ، اہں آپ

ںیم ےن آپ وک ہی ےتہک وہےئ انس اھت ہک وجان ڑلایکں،  (اوہنں ےن اہک) ا وہ۔رپ دف یلص اہلل ہیلع وملس اک ذرک رکںیت وت ہی رضور رفامںیت ہک ریما ابپ آپ اہلل ہیلع وملس

دور رےہ۔ ہصفح یتہک ںیہ، ںیم رپدہ واایلں اور احہضئ وعرںیت یھب ابرہ ںیلکن اور وماعق ریخ ںیم اور املسمونں یک داعؤں ںیم رشکی وہں اور احہضئ وعرت اجےئ امنز ےس 

ں ےن رفامای ہک وہ رعافت ںیم اور الفں الفں ہگج ںیہن اجیت۔ ینعی بج وہ ان ہلمج دقمس اقمامت ںیم اجیت ںیہ وت رھپ دیعاگہ ویکں ہن ےن وپاھچ ایک احہضئ یھب؟ وت اوہن

 اجںیئ۔
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 بَاُب إَِذا َحاَضْت ِِف َشْهٍر ثاََلَث ِحيٍَض َوَما يَُصَدُق النَِساُء ِِف احْلَيِْض َواحْلَْمِل ِفيَما ُيْمِكُن ِمنَ  -24
 :احْلَيِْض 

اس ابرے ںیم ہک ارگ یسک وعرت وک اکی یہ ہنیہم ںیم نیت ابر ضیح آےئ ؟ اور ضیح و لمح ےس قلعتم بج ہک ضیح آان نکمم وہ وت : ابب

 وعروتں ےک ایبن یک دصتقی یک اجےئ یگ

ْن يَْكتُْمَن َما َخلََق اهللَُ ِِف       ِلَقْوِل اهللَِ َتَعاََل 
َ
ُل لَُهَن أ رَْحاِمِهنَ َوََل ََيِ

َ
  .        أ

ذٰہلا سج ) رفامای ےہ ہک ان ےک ےیل اجزئ ںیہن ہک وج ھچک اہلل اعتٰیل ےن ان ےک رمح ںیم دیپا ایک ےہ وہ اےس اپھچںیئ۔ (وسرۃ ارقبلہ ںیم) ویکہکن اہلل ابترک و اعتٰیل ےن

 ۔(اجےئ اگرطح ہی ایبن اقلب میلست وہ اگ ایس رطح ضیح ےک قلعتم یھب ان اک ایبن امان 

 

 

 

 ، يٍْح،       َوُيْذَكُر َعْن َعيَِلٍ َّنَها َحاَضْت ثاََلثًا ِِف َشْهٍر       َوُْشَ
َ
ْهِلَها ِمَمْن يُْرََض ِدينُُه أ

َ
ة  َجاَءْت بِبَيِنٍَة ِمْن بَِّطانَِة أ

َ
إِِن اْمَرأ

قَْراُؤَها َما ََكنَْت،      :َوقَاَل َعَّطاء        ُصِدقَْت، 
َ
َة،      :َوقَاَل َعَّطاء       :بِِه قَاَل إِبَْراِهيمُ وَ       أ      :َوقَاَل ُمْعتَِمر        احْلَيُْض يَْوم  إََِل ََخَْس َعْْشَ

بِيِه، 
َ
لُْت اْبَن ِسرِييَن،       َعْن أ

َ
يَاٍم،       َسأ

َ
ِة تََرى اَِلَم َبْعَد قُْرئَِها خِبَْمَسِة أ

َ
ْعلَُم بَِذلَِك      :قَاَل       َعِن الَْمْرأ

َ
 .النَِساُء أ

 ہنیہم ںیم نیت رمہبت اور یلع ر ی اہلل ہنع اور اق ی رشحی ےس وقنمل ےہ ہک ارگ وعرت ےک رھگاےن اک وکیئ آدیم وگایہ دے اور وہ ددنیار یھب وہ ہک ہی وعرت اکی

اس یک اعدت ےک ) ضیح ےک دن اےنت یہ اقلب میلست وہں ےگ ےنتج ےلہپ احہضئ وہیت ےہ وت اس یک دصتقی یک اجےئ یگ اور اطعء نب ایب رابح ےن اہک ہک وعرت ےک

اربامیہ یعخن ےن یھب یہی اہک ےہ اور اطعء ےن اہک ہک ضیح مک ےس مک اکی دن اور زایدہ ےس زایدہ دنپرہ دن کت وہ اتکس  (ینعی الطق وریغہ ےس ےلہپ) وہےت ےھت۔ (تحت

رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن انب ریسنی ےس اکی ایسی وعرت ےک قلعتم وپاھچ وج اینپ اعدت ےک اطمقب ضیح آ اجےن ےک ےہ۔ رمتعم اےنپ وا د نامیلن ےک وحاہل ےس ایبن 

 اپچن دن دعب وخن دیتھکی ےہ وت آپ ےن رفامای ہک وعرںیت اس اک زایدہ ملع ریتھک ںیہ۔
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 325 :دحثی ربمن

ِِب رََجاءٍ  َحَدَثنَا
َ
ِْحَُد اْبُن أ

َ
َساَمةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

ُ
بُو أ

َ
ِن      :قَاَل       ،  ِهَّشاَم ْبَن ُعْرَوةَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِِب  أ

َ
،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

لَِت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       
َ
ِِب ُحبَيٍْش َسأ

َ
َن فَاِّطَمَة بِنَْت أ

َ
َدُع الَصاَلَة ؟ َفَقاَل      :قَالَْت       أ

َ
َفأ

َ
ّْطُهُر أ

َ
ْستََحاُض فاََل أ

ُ
     :إِِِن أ

،       ََل، " يِّضنَي ِفيَها،       إَِن َذلِِك ِعْرق  يَاِم الَِِت ُكنِْت ََتِ
َ
 ".ُثَم اْغتَِسيَِل وََصيَِل       َولَِكْن َدِِع الَصاَلَة قَْدَر اْْل

، اوہنں ےن اہک ںیمہ اوبااسہم ےن ربخ دی، اوہنں ےن اہک ںیم ےن ماشم نب رعوہ ےس انس، اہک ےھجم ریمے وا د ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع مہ ےس ادمح نب ایب راجء ےن ایبن ایک

ںیم اپک ںیہن وہ اپیت، وت ایک ںیم ےس وپاھچ ہک ےھجم ااحتسہض اک وخن آات ےہ اور  یلص اہلل ہیلع وملس افہمط تنب ایب شیبح ر ی اہلل اہنع ےن یبن رکمی ےک واہطس ےس ربخ دی ہک

ےن رفامای ںیہن۔ ہی وت اکی رگ اک وخن ےہ، اہں اےنت دونں ںیم امنز رضور وھچڑ دای رک نج ںیم اس امیبری ےس ےلہپ ںیہمت  یلص اہلل ہیلع وملس امنز وھچڑ دای رکوں؟ آپ

 ضیح آای رکات اھت۔ رھپ لسغ رک ےک امنز ڑپاھ رکو۔

 

 

 

يَاِم احْلَيِْض بَاُب الُصْفرَ  -25
َ
 :ِة َوالُْكْدَرِة ِِف َغرْيِ أ

 (وت ایک مکح ےہ ؟ ) اس ایبن ںیم ہک زرد اور ایٹمال رگن ضیح ےک دونں ےک العوہ وہ : ابب

 321 :دحثی ربمن

يُوَب  َعنْ       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيدٍ  َحَدَثنَا
َ
ِم َعِّطَيةَ  َعنْ       ،  ُُمََمدٍ  َعنْ       ،  أ

ُ
ُكَنا ََل َّنُعُد الُْكْدَرَة "     :قَالَْت       ،  أ

 ".َوالُصْفَرَة َشيْئًا
وہ ام ہیطع ےس، آپ ےن رفامای ، مہ ےس ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس اامسلیع نب ہیلع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اویب ایتخسین ےس، وہ دمحم نب ریسنی ےس

 مہ زرد اور ایٹمےل رگن وک وکیئ اتیمہ ںیہن دیتی ںیھت۔ ہک

 

 

 

 :بَاُب ِعْرِق اَلِْسِتَحاَضةِ  -26
 ااحتسہض یک رگ ےک ابرے ںیم: ابب
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 321 :دحثی ربمن

ِِب ِذئٍْب  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  َمْعن   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن الُْمنِْذرِ  َحَدَثنَا
َ
،  َعْمَرةَ َوَعنْ       ،  ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  اْبُن أ

َم َحِبيبََة اْستُِحيَّضْت َسبَْع ِسننَِي،       َزْوِج اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       
ُ
َن أ

َ
لَْت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       أ

َ
فََسأ

ْن َتْغتَِسَل، "      وََسلََم َعْن َذلَِك، 
َ
َمَرَها أ

َ
 .فَََكنَْت َتْغتَِسُل ِللُُكِ َصاَلةٍ "َهَذا ِعْرق       :َفَقاَل       فَأ

ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اویب نب ایب ذبئ ےس، اوہنں ےن انب اہشب ےس، اوہنں ےن  مہ ےس اربامیہ نب اذنملر زحایم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس نعم نب ٰیسیع

م  ہبیب ر ی اہلل اہنع است اسل کت احتسمہض رںیہ۔ اوہنں ےن اہک (وج یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس یک ویبی ںیہ) رعوہ اور رمعہ ےس، اوہنں ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس

ےہ۔ سپ  (یک وہج ےس امیبری) ےن اںیہن لسغ رکےن اک مکح دای اور رفامای ہک ہی رگ یلص اہلل ہیلع وملس ےس اس ےک ابرے ںیم وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی

 ام  ہبیب ر ی اہلل اہنع رہ امنز ےک ےیل لسغ رکیت ںیھت۔

 

 

 

ِة ََتِيُض َبْعَد اِْلفَاَضةِ  -27
َ
 :بَاُب الَْمْرأ

 (اس ےک قلعتم ایک مکح ےہ ؟ )  راف اافہض ےک دعب احہضئ وہ ( جح ںیم ) وج وعرت : ابب

 321 :دحثی ربمن

نَا      ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب بَْكِر بِْن ُُمََمِد بِْن َعْمِرو بِْن َحّْزمٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن أ

َ
،  أ

َّنَها قَالَْت لِرَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       َزْوِج اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  َعْمَرَة بِنِْت َعبِْد الرَِْحَِن  َعنْ       
َ
أ

لَْم تَُكْن      :قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ        قَْد َحاَضْت، إَِن َصِفَيَة بِنَْت ُحَِيٍ "      يَا رَُسوَل اهللَِ،      :وََسلَمَ 
َ
لََعلََها ََتِْبُسنَا أ

 ".فَاْخُريِِج      :قَاَل       بىََل،      :َّطافَْت َمَعُكَن ؟ َفَقالُوا
ی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ اام

ی س

 

ي

 

ت

م ام ک ےن ربخ دی، اوہنں ےن دبعاہلل نب ایب رکب نب رمعو نب زحم ےس، اوہنں ےن اےنپ ابپ اوبرکب مہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

یلص اہلل ہیلع  اوھنں ےن روسل اہلل ےس، اوہنں ےن دبعارلنٰمح یک یٹیب رمعہ ےس، اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس یک زوہج رہطمہ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس ہک

ےن رفامای، اشدی ہک وہ ںیمہ روںیک یگ۔ ایک اوہنں ےن  یلص اہلل ہیلع وملس ضیح آ ایگ۔ روسل اہلل (جح ںیم) ہیفص تنب ییح ر ی اہلل اہنع وک! ای روسل اہلل ےس اہک ہک وملس

 ںیہن ایک۔ وعروتں ےن وجاب دای ہک رک ایل ےہ۔ آپ ےن اس رپ رفامای ہک رھپ ولکن۔ (زایرت) اہمترے اسھت  راف
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 321 :ربمندحثی 

َسدٍ  َحَدَثنَا
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن َّطاوٍُس  َعنْ       ،  وَُهيْب   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَعىَل ْبُن أ

َ
رُِخَص "     :قَاَل       ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  أ

ْن َتنِْفَر إَِذا َحاَضْت 
َ
 .لِلَْحائِِض أ
ی نب 

مغل

اہلل امہنع ادس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس وبیہ نب اخ د ےن دبعاہلل نب اطؤس ےک وحاہل ےس، وہ اےنپ ابپ اطؤس نب اسیکن ےس، وہ دبعاہلل نب ابعس ر ی مہ ےس 

 ۔(رےہاور  راف وداع ےک ےیل ہن ریک ) رتصخ ےہ ہک وہ رھگ اجےئ (بج ہک اس ےن  راف اافہض رک ایل وہ) احہضئ ےک ےیل ےس، آپ ےن رفامای ہک

 

 

 

 332 :دحثی ربمن

ْمِرهِ 
َ
َوِل أ

َ
إَِن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم رََخَص       َتنِْفُر،      :ُثَم َسِمْعتُُه َيُقوُل       إَِّنَها ََل َتنِْفُر،      :َوََكَن اْبُن ُعَمَر َيُقوُل ِِف أ

 ".لَُهنَ 
یلص اہلل  اجان ںیہن اچےیہ۔ رھپ ںیم ےن اںیہن ےتہک وہےئ انس ہک یلچ اجےئ ویکہکن روسل اہلل (ریغب  راف وداع ےک) اےس ںیم ےتہک ےھت ہک انب رمع ادتباء ںیم اس ہلئسم

 ےن ان وک اس یک رتصخ دی ےہ۔ ہیلع وملس

 

 

 

ِت الُْمْستََحاَضُة الُّطْهرَ  -28
َ
 :بَاُب إَِذا َرأ

 دےھکی وت ایک رکے ؟بج احتسمہض اےنپ مسج ںیم اپیک : ابب

ْعَظمُ       َتْغتَِسُل َوتَُصيَِل َولَْو َساَعًة،      :قَاَل اْبُن َعَباٍس 
َ
ِتيَها َزوُْجَها إَِذا َصلَِت الَصاَلُة أ

ْ
 .َوَيأ

اک وشرہ امنز ےک دعب اس ےک اپس آےئ۔ ویکہکن امنز انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن رفامای ہک لسغ رکے اور امنز ڑپےھ ارگہچ دن ںیم وھتڑی دری ےک ےیل ااسی وہا وہ اور اس 

 بس ےس زایدہ تمظع وایل زیچ ےہ۔
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 331 :دحثی ربمن

ِْحَُد ْبُن يُونَُس  َحَدَثنَا
َ
قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه      :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  ِهَّشامُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  زَُهرْيٍ  َعنْ       ،  أ

ْقبَلَِت احْلَيَّْضُة فََدِِع الَصاَلَة، "     :وََسلَمَ 
َ
ْدبََرْت فَاْغِسيَِل َعنِْك اَِلَم وََصيَِل       إَِذا أ

َ
 ".َوإَِذا أ

اہک مہ ےس ماشم نب رعوہ ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس، اوہنں ےن اہک مہ ےس ادمح نب ویسن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس زریہ نب اعموہی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن 

 ےن رفامای ہک بج ضیح اک زامہن آےئ وت امنز وھچڑ دے اور بج ہی زامہن زگر اجےئ وت وخن وک دوھ اور امنز ڑپھ۔ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ہک

 

 

 

 :بَاُب الَصاَلِة لََعَ اّنُلَفَساِء وَُسنَِتَها -29
 اس ابرے ںیم ہک افنس ںیم رمےن وایل وعرت رپ امنز انجزہ اور اس اک رطہقی ایک ےہ ؟: ابب

 332 :دحثی ربمن

يٍْج  َحَدَثنَا ِِب َُسَ
َ
ِْحَُد ْبُن أ

َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
نَا     :قَاَل       ،  َشبَابَةُ  أ ْخرَبَ

َ
،  َعبِْد اهللَِ بِْن بَُريَْدةَ  نْ عَ       ،  ُحَسنْيٍ الُْمَعلِمِ  َعنْ  ُشْعبَةُ  أ

ًة َماتَْت ِِف َبّْطٍن فََصىَل َعلَيَْها اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، "      ،  َسُمَرَة بِْن ُجنُْدٍب  َعنْ       
َ
َن اْمَرأ

َ
 ".َفَقاَم وََسَّطَها      أ

اکی  نب وسار ےن، اہک مہ ےس ہبعش ےن نیسح ےس۔ وہ دبعاہلل نب ربدیہ ےس، وہ رمسہ نب دنجب ےس ہک مہ ےس ادمح نب ایب رسحی ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ابشہب

وطس ںیم ڑھکے  (مسج ےک) ان ےک اہلل ہیلع وملس آپ یلصےن ان یک امنز انجزہ ڑپیھ، اس وتق  یلص اہلل ہیلع وملس زیگچ ںیم رم یئگ، وت روسل اہلل (ام بعک) وعرت

 وہ ےئگ۔

 

 

 

 :بَاب   - 31
 ابب: ابب
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 333 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن َِحَادٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  احْلََسُن ْبُن ُمْدرِكٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بُو َعَوانََة اْسُمُه الْوََضاحُ  أ

َ
     :قَاَل       ِمْن ِكتَابِِه،  أ

نَا ْخرَبَ
َ
َّنَها "َزْوَج اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ  َميُْمونَةَ  َسِمْعُت َخالَِِت      :قَاَل       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن َشَدادٍ  َعنْ       ،  ُسلَيَْماُن الَّشيْبَاِِنُ أ

َ
أ

َذاِء َمْسِجِد رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ  إَِذا        َعلَيِْه وََسلََم وَُهَو يَُصيَِل لََعَ َُخَْرتِِه، ََكنَْت تَُكوُن َحائًِّضا ََل تَُصيَِل َوِِهَ ُمْفََتَِشة  ِِبِ
َصابَِِن َبْعُض ثَْوبِهِ 

َ
 ".َسَجَد أ

اہک دھکی رک ربخ دی۔ اوہنں ےن مہ ےس نسح نب دمرک ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ٰییحی نب امحد ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ اوبوعاہن واضح ےن اینپ اتکب ےس 

یک زوہج رہطمہ ںیھت انس  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن اینپ اخہل ومیمہن ر ی اہلل اہنع ےس وج یبن رکمی ہک ںیمہ ربخ دی نامیلن ابیشین ےن دبعاہلل نب دشاد ےس، اوہنں ےن اہک

یلص اہلل ہیلع  امنز ڑپےنھ یک ہگج ےک رقبی یٹیل وہیت یھت۔ آپ (ںیمرھگ ) ےک اہلل ہیلع وملس اہلل یلصہک ںیم احہضئ وہیت وت امنز ںیہن ڑپیتھ یھت اور ہی ہک آپ روسل 

 ےک ڑپکے اک وکیئ ہصح ھجم ےس گل اجات اھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس دجسہ رکےت وت آپ اہلل ہیلع وملس آپ یلصامنز اینپ اٹچیئ رپ ڑپےتھ۔ بج  وملس
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 كتاب اّتليمم

 اتکب ممیت ےک ااکحم و اسملئ

 

يِْديُكْم ِمنُْه سورة املائدة آية : َتَعاََل  َوقَْوُل اهللَِ 
َ
ُدوا َماًء َفتَيََمُموا َصِعيًدا َّطيِبًا فَاْمَسُحوا بِوُُجوِهُكْم َوأ  1فَلَْم َِتِ

  سپ ہن اپؤ مت اپین وت ارادہ رکو اپک یٹم اک ، سپ لم ول ہنم اور اہھت اس ےس  اور اہلل ابترک و اعتٰیل ےک اس اراشد یک واضتح ہک

 :بَاب   -1

 ۔ ۔ ۔: ابب

 334 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َعبِْد الرَِْحَِن بِْن الَْقاِسمِ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
َزْوِج اّنَليِِبِ  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

ْسَفارِهِ، "     :قَالَْت        َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،
َ
ْو       َخرَْجنَا َمَع رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف َبْعِض أ

َ
َحََّت إَِذا ُكَنا بِابْلَيَْداِء أ

قَاَم رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وَسَ       بَِذاِت اجْلَيِْش اّْنَقَّطَع ِعْقد  ِِل، 
َ
قَاَم اّنَلاُس َمَعُه َولَيُْسوا لََعَ َماٍء،       لََم لََعَ اّتْلَِماِسِه، فَأ

َ
َوأ

ِِب بَْكٍر الِصِديِق،       
َ
ََت اّنَلاُس إََِل أ

َ
قَاَمْت بِرَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :َفَقالُوا      فَأ

َ
ََل تََرى َما َصنََعْت ََعئَِّشُة ؟ أ

َ
 أ

،       َواّنَلاِس َولَيُْسوا لََعَ َماٍء،  َسُه لََعَ فَِخِذي       َولَيَْس َمَعُهْم َماء 
ْ
بُو بَْكٍر َورَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َواِضع  َرأ

َ
فََجاَء أ

،       وََسلََم َواّنَلاَس َولَيُْسوا لََعَ َماٍء،  َحبَْسِت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيْهِ      :َفَقاَل       قَْد نَاَم،       :َفَقالَْت ََعئَِّشةُ       َولَيَْس َمَعُهْم َماء 
بُو بَْكٍر، 

َ
ْن َيُقوَل،       َفَعاتَبَِِن أ

َ
ِِت فاََل َيْمنَُعِِن ِمَن ا      َوقَاَل َما َشاَء اهللَُ أ ّتَلَحُرِك إََِل َمََكُن وََجَعَل َيّْطُعُنِِن بِيَِدهِ ِِف َخاِْصَ

ْصبََح لََعَ َغرْيِ َماٍء،       رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم لََعَ فَِخِذي، 
َ
نَّْزَل       َفَقاَم رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِحنَي أ

َ
فَأ

َسيُْد ْبُن احْلَُّضرْيِ       اهللَُ آيََة اّتَليَُمِم َفتَيََمُموا، 
ُ
ِِب بَْكٍر ؟ قَالَْت      :َفَقاَل أ

َ
َوِل بََرَكِتُكْم يَا آَل أ

َ
ي      :َما ِِهَ بِأ َفبََعثْنَا ابْلَِعرَي اَِلِ

َصبْنَا الِْعْقَد ََتْتَهُ 
َ
 ".ُكنُْت َعلَيِْه فَأ

 نب اقمس ےس ربخ دی، اوہنں ےن اےنپ وا د ےس، اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس یک مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ ام ک ےن دبعارلنٰمح

ںیم ےھت۔ بج مہ اقمم دیباء ای ذات  (زغوہ ینب اقلطصمل) ےک اسھت ضعب رفس یلص اہلل ہیلع وملس مہ روسل اہلل زوہج رتحمہم اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس، آپ ےن التبای ہک

ےک اسھت رہھٹ ےئگ۔ نکیل واہں  یلص اہلل ہیلع وملس اس یک التش ںیم وںیہ رہھٹ ےئگ اور ولگ یھب آپ یلص اہلل ہیلع وملس ریما اکی اہر وھک ایگ۔ روسل اہللاشیجل رپ ےچنہپ وت 
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اور امتم ولوگں وک رہھٹا  یلص اہلل ہیلع وملس اہللاع ہش ر ی اہلل اہنع ےن ایک اکم ایک؟ ہک روسل  اپین ںیہک رقبی ںیم ہن اھت۔ ولگ اوبرکب ر ی اہلل ہنع ےک اپس آےئ اور اہک

اانپ رس ابمرک  یلص اہلل ہیلع وملس رھپ اوبرکب دصقی ر ی اہلل ہنع رشتفی الےئ، روسل اہلل دای ےہ اور اپین یھب ںیہک رقبی ںیم ںیہن ےہ اور ہن ولوگں یہ ےک اسھت ےہ۔

اور امتم ولوگں وک روک ایل۔ احالہکن رقبی ںیم ںیہک اپین یھب ںیہن ےہ اور ہن  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہللریمی ران رپ رےھک وہےئ وس رےہ ےھت۔ رفامےن ےگل ہک مت ےن 

وکھک ھجم رپ تہب افخ وہےئ اور اہلل ےن وج اچاہ اوہنں ےن ےھجم اہک اور اےنپ اہھت ےس ریمی  (ر ی اہلل ہنع) ولوگں ےک اپس ےہ۔ اع ہش ر ی اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک وا د امدج

بج حبص  یلص اہلل ہیلع وملس اک رس ابمرک ریمی ران رپ اھت۔ اس وہج ےس ںیم رحتک یھب ںیہن رک یتکس یھت۔ روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ںیم وچکےک اگلےئ۔ روسل اہلل

ہی اہمتری ! اے آل ایب رکب رپ ادیس نب ریضح ر ی اہلل ہنع ےن اہک ےک وتق اےھٹ وت اپین اک ہتپ کت ہن اھت۔ سپ اہلل اعتٰیل ےن ممیت یک آتی ااتری اور ولوگں ےن ممیت ایک۔ اس

 ےن رفامای۔ رھپ مہ ےن اس اوٹن وک اٹہای سج رپ ںیم وسار یھت وت اہر ایس ےک ےچین لم ایگ۔ (ر ی اہلل اہنع) اع ہش وکیئ یلہپ ربتک ںیہن ےہ۔

 

 

 

 335 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َسِعيُد ْبُن اّنَلرَّْضِ  وَحَدثَِِن      :ح قَاَل .  ُهَّشيْم   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن ِسنَانٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
     :قَاَل       ،  ُهَّشيْم   أ

نَا ْخرَبَ
َ
      :قَاَل       ،  يَِّزيُد ُهَو اْبُن ُصَهيٍْب الَْفِقريُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َسَيار  أ

َ
نَاأ ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ،  َجابُِر ْبُن َعبِْد اهللَِ  ْخرَبَ

َ
أ

َحد  َقبيَِْل، "     :قَاَل       وََسلََم، 
َ
ْعِّطيُت ََخًْسا لَْم ُيْعَّطُهَن أ

ُ
رُْض َمْسِجًدا َوَّط       نرُِصُْت بِالُرْعِب َمِسرَيَة َشْهٍر،       أ

َ
ُهوًرا، وَُجِعلَْت ِِل اْْل

ْدَرَكتُْه الَصاَلُة فَلْيَُصِل،       
َ
َمِِت أ

ُ
ُيَما رَُجٍل ِمْن أ

َ
َحٍد َقبيَِْل،       فَأ

َ
َل ِْل ِحلَْت ِِل الَْمَغانُِم َولَْم ََتِ

ُ
ْعِّطيُت الَّشَفاَعَة،       َوأ

ُ
َوََكَن اّنَليِِبُ       َوأ

 ".ُت إََِل اّنَلاِس ََعَمةً َوُبِعثْ       ُيبَْعُث إََِل قَْوِمِه َخاَصًة، 
اہک اور ھجم ےس دیعس نب رضن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ ربخ دی میشہ  (دورسی دنس) مہ ےس دمحم نب انسن وعیف ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس میشہ ےن ایبن ایک

ےن رفامای  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ,ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ اجرب نب دبعاہلل ےن ےن، اوہنں ےن اہک ںیمہ ربخ دی ایسر ےن، اوہنں ےن اہک مہ ےس زیدی اریقفل ےن 

اور امتم زنیم ریمے ےیل دجسہ  ےھجم اپچن زیچںی ایسی دی یئگ ںیہ وج ھجم ےس ےلہپ یسک وک ںیہن دی یئگ ںیھت۔ اکی ہنیہم یک اسمتف ےس ربع ےک ذرہعی ریمی دمد یک یئگ ےہ

اپےل اےس واہں یہ امنز ادا رک ینیل اچےیہ۔ اور ریمے ےیل تمینغ اک امل الحل ایک  (اہجں یھب) القئ انبیئ یئگ۔ سپ ریمی اتم اک وج ااسنن امنز ےک وتق وک اگہ اور اپیک ےک

 وعبمث وہےت ےھت نکیل ںیم امتم ااسنونں ےک ےیل ایگ ےہ۔ ھجم ےس ےلہپ ہی یسک ےک ےیل یھب الحل ہن اھت۔ اور ےھجم افشتع اطع یک یئگ۔ اور امتم اایبنء اینپ اینپ وقم ےک ےیل

 اعم  رر رپ یبن انب رک اجیھب ایگ وہں۔
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ْد َماًء َوََل تَُرابًا -2  :بَاُب إَِذا لَْم جَيِ
 اس ابرے ںیم ہک بج ہن اپین ےلم اور ہن یٹم وت ایک رکے ؟: ابب

 331 :دحثی ربمن

بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشاُم ْبُن ُعْرَوةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن ُّنَمرْيٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َزَكِرَياُء ْبُن ََيََْي  َحَدَثنَا
َ
،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

ْسَماَء قاَِلَدًة َفَهلََكْت، "      
َ
َّنَها اْستََعارَْت ِمنْأ

َ
ْدَرَكتُْهُم الَصاَلُة       فَوََجَدَها،        اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم رَُجاًل، َفبََعَث رَُسوُل اهللَِ َصىَل       أ

َ
َفأ

نَّْزَل اهللَُ آيََة اّتَليَُممِ       فََّشَكْوا َذلَِك إََِل رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       َولَيَْس َمَعُهْم َماء  فََصلَْوا، 
َ
َسيُْد ْبُن       ، "فَأ

ُ
َفَقاَل أ

ا،      :ُحَّضرْيٍ ِلَعائَِّشةَ  ا      َجَّزاِك اهللَُ َخرْيً ْمر  تَْكَرِهينَُه إََِل َجَعَل اهللَُ َذلِِك لَِك َولِلُْمْسِلِمنَي ِفيِه َخرْيً
َ
 .فََواهللَِ َما نََّزَل بِِك أ

اوھنں ےن اامسء  ریمن ےن، اہک مہ ےس ماشم نب رعوہ ےن، وہ اےنپ وا د ےس، وہ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس ہکمہ ےس ےس زرکای نب ٰییحی ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس دبعاہلل نب 

اچنہپ اور ےن اکی آدیم وک اس یک التش ےک ےیل اجیھب، ےسج وہ لم ایگ۔ رھپ امنز اک وتق آ  یلص اہلل ہیلع وملس ر ی اہلل اہنع ےس اہر امگن رک نہپ ایل اھت، وہ مگ وہ ایگ۔ روسل اہلل

ےس اس ےک قلعتم اکشتی یک۔ سپ اہلل ابترک و  یلص اہلل ہیلع وملس اپین ںیہن اھت۔ ولوگں ےن امنز ڑپھ یل اور روسل اہلل (وج اہر یک التش ںیم ےئگ ےھت) ولوگں ےک اپس

نی ندہل دے۔ واہلل بج یھب آپ ےک اسھت وکیئ ایسی ابت شیپ آیئ اعتٰیل ےن ممیت یک آتی ااتری ےسج نس رک ادیس نب ریضح ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس اہک آپ وک اہلل  رتہ

 سج ےس آپ وک فیلکت وہیئ وت اہلل اعتٰیل ےن آپ ےک ےیل اور امتم املسمونں ےک ےیل اس ںیم ریخ دیپا رفام دی۔

 

 

 

 :بَاُب اّتَليَُمِم ِِف احْلرَََّضِ  -3
 ااقتم یک احتل ںیم یھب ممیت رکان اجزئ ےہ: ابب

ُد َمْن ُينَاِوَُلُ يَتَيََمُم،      :َوقَاَل احْلََسنُ      :قَاَل َعَّطاء  َوبِِه  رِْضِه بِاجْلُُرِف       ِِف الَْمِريِض ِعنَْدُه الَْماُء َوََل جَيِ
َ
ْقبََل اْبُن ُعَمَر ِمْن أ

َ
َوأ

 .َوالَّشْمُس ُمْرتَِفَعة  فَلَْم يُِعدْ  ُثَم َدَخَل الَْمِدينَةَ       فََحرََّضَِت الَْعرْصُ بَِمْرَبِد اّنَلَعِم فََصىَل، 

 اپین وہ ےسج وہ ااھٹ ہن ےکس اور وکیئ بج اپین ہن اپےئ اور امنز وفت وہےن اک وخف وہ۔ اطعء نب ایب رابح اک یہی وقل ےہ اور اامم نسح رصبی ےن اہک ہک ارگ یسک امیبر ےک زندکی

ےکس وت وہ ممیت رک ےل۔ اور دبعاہلل نب رمع رجف یک اینپ زنیم ےس واسپ آ رےہ ےھت ہک رصع اک وتق اقمم رمندامعنل  دے (ااھٹ رک) ااسی صخش یھب واہں ہن وہ وج اےس وہ اپین

 رصع یک امنز ڑپھ یل اور دمہنی ےچنہپ وت وسرج ایھب دنلب اھت رگم آپ ےن وہ امنز ںیہن ولاٹیئ۔ (ممیت ےس) ںیم آ ایگ۔ آپ ےن
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 331 :دحثی ربمن

ْعَرِج  َعنْ       ،  َجْعَفِر بِْن َربِيَعةَ  َعنْ       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ  َحَدَثنَا
َ
ا َسِمْعُت      :قَاَل       ،  اْْل َمْوََّل ابِْن  ُعَمرْيً

نَا َوَعبُْد اهللَِ ْبُن يََساٍر َمْوََّل      :قَاَل       َعَباٍس، 
َ
ْقبَلُْت أ

َ
ِِب ُجَهيِْم أ

َ
 َميُْمونََة َزْوِج اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َحََّت َدَخلْنَا لََعَ أ

نَْصاِرِي، 
َ
بُو اجْلَُهيْمِ  َفَقاَل       بِْن احْلَارِِث بِْن الِصَمِة اْْل

َ
ْقبََل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِمْن ََنْوِ "     : أ

َ
فَلَِقيَُه رَُجل        بِْْئِ ََجٍَل،  أ

َداِر َفَمَسَح بِوَْجِهِه َويَ       فََسلََم َعلَيِْه،  ْقَبَل لََعَ اجْلِ
َ
ُثَم رََد َعلَيِْه       َديِْه، فَلَْم يَُرَد َعلَيِْه اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َحََّت أ

 ".الَساَلمَ 
اہک ںیم ےن  ریکب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ثیل نب دعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن رفعج نب رہعیب ےس، اوہنں ےن دبعارلنٰمح ارعج ےس، اوہنں ےنمہ ےس ٰییحی نب 

ےک الغم  یلص اہلل ہیلع وملس  زوہج یبن رکمیںیم اور دبعاہلل نب اسیر وج ہک ومیمہن ر ی اہلل اہنع انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےک الغم ریمع نب دبعاہلل ےس انس، اوہنں ےن اہک ہک

  لمج یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس آےئ۔ اوہنں ےن ایبن ایک ہک یبن رکمی (باحیب) ےھت، اوبمیہج نب احرث نب ہمص ااصنری

 

 
یک رطف ےس رشتفی ال رےہ ےھت، راےتس  ب

ےن وجاب ںیہن دای۔ رھپ آپ دویار ےک رقبی آےئ اور اےنپ رہچے اور  یلص اہلل ہیلع وملس نکیل آپ (ینعی وخد ایس اوبمیہج ےن) ںیم اکی صخش ےن آپ وک السم ایک

 اہوھتں اک حسم ایک رھپ ان ےک السم اک وجاب دای۔

 

 

 :بَاُب الُْمتَيَِمُم َهْل َينُْفُخ ِفيِهَما -4
ووں رپ لم انیل اکیف ےہ ؟ اس ابرے ںیم ہک ایک یٹم رپ ممیت ےک ےیل اہھت امرےن ےک دعب اہوھتں وک وھپکن رک: ابب

ي ل
ھ

 

ہ ي

 ان وک رہچے اور دوونں 

 331 :دحثی ربمن

بَّْزى َعنْ       ،  َذرٍ  َعنْ       ،  احْلََكمُ  َحَدَثنَا      ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َسِعيِد بِْن َعبِْد الرَِْحَِن بِْن أ

َ
     :قَاَل       ،  أ

ِصِب الَْماَء ؟ َفَقاَل      :َفَقاَل       َجاَء رَُجل  إََِل ُعَمَر بِْن اْْلََّطاِب، 
ُ
ْجنَبُْت فَلَْم أ

َ
َما      :ِلُعَمَر بِْن اْْلََّطاِب  َعَماُر ْبُن يَاَِسٍ  إِِِن أ

َ
أ

نَْت، 
َ
نَا َوأ

َ
نَا ُكَنا ِِف َسَفٍر أ

َ
       تَْذُكُر أ

َ
َما أ

َ
نَا َفتََمَعْكُت فََصلَيُْت،       نَْت فَلَْم تَُصِل، فَأ

َ
َما أ

َ
فََذَكْرُت لِلَنيِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       َوأ

رَْض  فَرََّضََب اّنَليِِبُ       إَِّنَما ََكَن يَْكِفيَك َهَكَذا، "     :َفَقاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       
َ
َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بَِكَفيِْه اْْل

 ".ُثَم َمَسَح بِِهَما وَْجَهُه َوَكَفيْهِ       َوَّنَفَخ ِفيِهَما، 
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نب دبعاہلل ےس، اوہنں ےن  ذر مہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس مکح نب ہنییع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن

اکی صخش رمع نب اطخب ر ی اہلل ہنع ےک اپس آای اور رعض یک ہک ےھجم لسغ یک احتج وہ  دیعس نب دبعارلنٰمح نب ازبٰی ےس، وہ اےنپ ابپ ےس، اوہنں ےن ایبن ایک ہک

نب اطخب ر ی اہلل ہنع ےس اہک، ایک آپ وک اید ںیہن بج ںیم اور آپ رفس ںیم ےھت، اس رپ امعر نب ایرس ر ی اہلل امہنع ےن رمع  (وت ںیم اب ایک رکوں) یئگ اور اپین ںیہن الم

ےس اس اک ذرک ایک وت  یلص اہلل ہیلع وملس مہ دوونں یبنج وہ ےئگ۔ آپ ےن وت امنز ںیہن ڑپیھ نکیل ںیم ےن زنیم رپ ولٹ وپٹ ایل، اور امنز ڑپھ یل۔ رھپ ںیم ےن یبن رکمی

 ایک۔ امای ہک ےھجت سب اانت یہ اکیف اھت اور آپ ےن اےنپ دوونں اہھت زنیم رپ امرے رھپ اںیہن وھپاکن اور دوونں ےس رہچے اور وچنہپں اک حسمےن رف یلص اہلل ہیلع وملس آپ

 

 

 

 :بَاُب اّتَليَُمُم لِلْوَْجِه َوالَْكَفنْيِ  -5
 ےہاس ابرے ںیم ہک ممیت ںیم رصف ہنم اور دوونں وچنہپں رپ حسم رکان اکیف : ابب

 331 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َحَجاج   َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِن       ،  ُشْعبَةُ  أ ْخرَبَ

َ
بَّْزى َعنْ       ،  َذرٍ  َعنْ       ،  احْلََكمُ  أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َسِعيِد بِْن َعبِْد الرَِْحَِن بِْن أ

َ
،  أ

رَْض، َوََضََب "      بَِهَذا،  َعَمار   قَاَل       
َ
ْدنَاُهَما ِمْن ِفيِه،       ُشْعبَُة بِيََديِْه اْْل

َ
     : اّنَلرَّْضُ  َوقَاَل       ، "ُثَم َمَسَح بِِهَما وَْجَهُه َوَكَفيْهِ       ُثَم أ

نَا ْخرَبَ
َ
بَّْزى ابِْن َعبْدِ  َعنْ      :َيُقوُل  َذًرا َسِمْعُت      :قَاَل       ،  احْلََكمِ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ أ

َ
َوَقْد َسِمْعتُُه      : احْلََكمُ  قَاَل       ،  الرَِْحَِن بِْن أ

بِيهِ  َعنْ       ،  ابِْن َعبِْد الرَِْحَِن  ِمنْ 
َ
 . َعَمار   قَاَل      :قَاَل       ،  أ

دبعاہلل ےس، وہ دیعس نب دبعارلنٰمح نب ازبٰی ےس، وہ اےنپ ابپ ےس ہک مہ ےس اجحج نب اہنمل ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ہبعش ےن اہک ہک ےھجم مکح نب ہنییع ےن ربخ دی ذر نب 

رھپ ان ےس اےنپ رہچے اور  (اور وھپاکن) اور ہبعش ےن اےنپ اہوھتں وک زنیم رپ امرا۔ رھپ اںیہن اےنپ ہنم ےک رقبی رک ایل (وج ےلہپ زگر اکچ) ہی واہعق ایبن ایک امعر ےن

 ایبن ایک ہک ےھجم ہبعش ےن ربخ دی مکح ےس ہک ںیم ےن ذر نب دبعاہلل ےس انس، وہ دیعس نب دبعارلنٰمح نب ازبٰی ےک وحاہل ےس دحثی وچنہپں اک حسم ایک اور رضن نب لیمش ےن

 ۔( ذموکر وہاوج ےلہپ) اہک رواتی رکےت ےھت۔ مکح ےن اہک ہک ںیم ےن ہی دحثی انب دبعارلنٰمح نب ازبی ےس ینس، وہ اےنپ وا د ےک وحاہل ےس ایبن رکےت ےھت ہک امعر ےن

 

 342 :دحثی ربمن

بَّْزى َعنْ       ،  َذرٍ  َعنْ       ،  احْلََكمِ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن َحْرٍب  َحَدَثنَا
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ابِْن َعبِْد الرَِْحَِن بِْن أ

َ
،  أ

نَُه َشِهَد ُعَمَر،       
َ
َيٍة،      : َعَمار   َوقَاَل ََلُ       أ ْجنَبْنَا،       ُكَنا ِِف ََسِ

َ
 ".َتَفَل ِفيِهَما"     :َفَقاَل       فَأ
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ا د ےس ی ےس، وہ اےنپ ومہ ےس نامیلن نب رحب ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ہبعش ےن مکح ےک واہطس ےس دحثی ایبن یک، وہ ذر نب دبعاہلل ےس، وہ انب دبعارلنٰمح نب ازب

اس ںیم ) وہ ےئگ۔ اور وہ رمع ر ی اہلل ہنع یک دختم ںیم احرض ےھت اور امعر ر ی اہلل ہنع ےن ان ےس اہک ہک مہ اکی رکشل ںیم ےئگ وہےئ ےھت۔ سپ مہ دوونں یبنج ہک

 اہک۔ « تفل فيهما» اوہنں ےن (ےک « نفخ فيهما» ےہ ہک اجبےئ
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نَا      ،  َكِثريٍ ُُمََمُد ْبُن  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بَّْزى َعنْ       ،  َذرٍ  َعنْ       ،  احْلََكمِ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  أ

َ
َعبِْد الرَِْحَِن بِْن  َعنْ       ،  ابِْن َعبِْد الرَِْحَِن بِْن أ

بَّْزى
َ
َتيُْت اّنَليِِبَ      :ِلُعَمرَ  َعَمار   قَاَل      :قَاَل       ،  أ

َ
 ".يَْكِفيَك الْوَْجَه َوالَْكَفانِ "     :َفَقاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  َتَمَعْكُت فَأ

 دبعارلنٰمح نب ازبٰی ےس، اوہنں مہ ےس دمحم نب ریثک ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ہبعش ےن مکح ےس، وہ ذر نب دبعاہلل ےس، وہ دیعس نب دبعارلنٰمح نب ازبٰی ےس، وہ اےنپ وا د

یلص  یک دختم ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم وت زنیم ںیم ولٹ وپٹ وہ ایگ رھپ یبن رکمی ایک ہک امعر ر ی اہلل ہنع ےن رمع ر ی اہلل ہنع ےس اہک ہک ےن ایبن

 ۔(یھتزنیم رپ ےنٹیل یک رضورت ہن ) ےن رفامای ہک ریتے ےیل رصف رہچے اور وچنہپں رپ حسم رکان اکیف اھت اہلل ہیلع وملس
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َشِهْدُت ُعَمَر،      :قَاَل       ،  َعبِْد الرَِْحَِن  َعنْ       ،  ابِْن َعبِْد الرَِْحَِن  َعنْ       ،  َذرٍ  َعنْ       ،  احْلََكمِ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا      ،  ُمْسِلم   َحَدَثنَا
 .وََساَق احْلَِديَث      : َعَمار   َفَقاَل ََلُ       

ےس۔ اوہنں ےن دبعارلنٰمح مہ ےس ملسم نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ہبعش ےن مکح ےس، اوہنں ےن ذر نب دبعاہلل ےس، اوہنں ےن دیعس نب دبعارلنٰمح نب ازبٰی 

 اہلل ہنع ےن ان ےس اہک۔ رھپ اوہنں ےن وپری دحثی ایبن یک۔ںیم رمع ر ی اہلل ہنع یک دختم ںیم وموجد اھت ہک امعر ر ی  نب ازبٰی ےس، اوہنں ےن اہک ہک
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بَّْزىابِْن َعبِْد الرَِْحَِن  َعنْ       ،  َذرٍ  َعنْ       ،  احْلََكمِ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا      ،  ُغنَْدر   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن بََّشارٍ  َحَدَثنَا
َ
،  بِْن أ

بِيهِ  َعنْ       
َ
رَْض َفَمَسَح وَْجَهُه َوَكَفيْهِ "     : َعَمار   قَاَل      :قَاَل       ،  أ

َ
 ".فرَََّضََب اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بِيَِدهِ اْْل
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ےک واےطس ےس، اوہنں ےن ذر نب دبعاہلل ےس، اوہنں ےن انب دبعارلنٰمح نب ازبی مہ ےس دمحم نب اشبر ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس دنغر ےن، اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن مکح 

 ۔ ےن اےنپ اہوھتں وک زنیم رپ امرا اور اس ےس اےنپ رہچے اور وچنہپں اک حسم ایک یلص اہلل ہیلع وملس سپ یبن رکمی ےس، اوہنں ےن اےنپ وا د ےس ہک امعر ےن ایبن ایک

 

 

 

 :الَّطيُِب وَُضوُء الُْمْسِلِم، يَْكِفيِه ِمَن الَْماءِ بَاُب الَصِعيُد  -6
 اپک یٹم املسمونں اک ووض ےہ اپین ےک ندل وہ اس وک اکیف ےہ: ابب

،       جُيِّْزئُُه اّتَليَُمُم َما لَْم َُيِْدْث،      :َوقَاَل احْلََسنُ  َم اْبُن َعَباٍس وَُهَو ُمتَيَِمم 
َ
َس بِالَصاَلِة لََعَ      :ُن َسِعيدٍ َوقَاَل ََيََْي بْ       َوأ

ْ
ََل بَأ

 .الَسبََخِة َواّتَليَُمِم بَِها

ممیت اکیف ےہ اور انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن ممیت ےس اامتم یک اور ٰییحی  (ینعی ووض وتڑےن وایل زیچںی ہن اپیئ اجںیئ) اور نسح رصبی ےن اہک ہک بج کت اس وک دحث ہن وہ

 رفامای ہک اھکری زنیم رپ امنز ڑپےنھ اور اس ےس ممیت رکےن ںیم وکیئ ربایئ ںیہن ےہ۔ نب دیعس ااصنری ےن

 

 

 

 344 :دحثی ربمن

بُو رََجاءٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعوْف   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن َسِعيدٍ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
ُكَنا "     :قَاَل       ،  ِعْمَرانَ  َعنْ       ،  أ

يْنَا َحََّت ُكَنا ِِف آِخِر اللَيِْل،       ِِف َسَفٍر َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  َْسَ
َ
ْحىَل ِعنَْد الُْمَسافِِر       َوإِنَا أ

َ
َوَقْعنَا َوْقَعًة َوََل َوْقَعَة أ

ْيَقَظنَا إََِل َحُر الَّشْمِس، فَ       ِمنَْها، 
َ
،       َما أ َوَل َمِن اْستَيَْقَظ فاَُلن 

َ
،       َوََكَن أ ،       ُثَم فاَُلن  بُو رََجاٍء فَنَِِسَ َعوْف 

َ
ُثَم فاَُلن  يَُسِميِهْم أ

نَا ََل       إَِذا نَاَم لَْم يُوَقْظ َحََّت يَُكوَن ُهَو يَْستَيِْقُظ،        َعلَيِْه وََسلََم، َوََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ       ُثَم ُعَمُر ْبُن اْْلََّطاِب الَرابُِع،       
َ
ِْل

َصاَب اّنَلاَس،       نَْدِري َما ََيُْدُث ََلُ ِِف نَْوِمِه، 
َ
ى َما أ

َ
رَبَ َوَرَفَع َصْوتَُه فَكَ       َوََكَن رَُجاًل َجِليًدا،       فَلََما اْستَيَْقَظ ُعَمُر َوَرأ

فَلََما اْستَيَْقَظ       لََم، َفَما َزاَل يَُكرِبُ َوَيْرَفُع َصْوتَُه بِاّتَلْكِبرِي َحََّت اْستَيَْقَظ لَِصْوتِِه اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وَسَ       بِاّتَلْكِبرِي، 
َصاَبُهْم، 

َ
ي أ ْو ََل يَِّضرُي،      :قَاَل       َشَكْوا إََِلِْه اَِلِ

َ
لُوا،       ََل َضرْيَ أ        فََساَر َغرْيَ بَِعيٍد،       فَاْرََتََل،       اْرََتِ

َ
ُثَم نََّزَل فََدََع بِالْوَُضوِء َفتَوََضأ

ٍل لَْم يَُصِل َمَع الَْقْوِم، فَلََما اّْنَفتََل ِمْن َصاَلتِِه إَِذا ُهَو بِ       فََصىَل بِاّنَلاس،       َونُوِدَي بِالَصاَلِة،  َما َمنََعَك يَا      :قَاَل       رَُجٍل ُمْعََتِ
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ْن تَُصيَِلَ َمَع الَْقْوِم ؟ قَاَل 
َ
َصابَتِِْن َجنَابَة  َوََل َماَء،      :فاَُلُن أ

َ
َصىَل اهللَُ  ُثَم َساَر اّنَليِِبُ       َعلَيَْك بِالَصِعيِد فَإِنَُه يَْكِفيَك،      :قَاَل       أ

بُو رََجاٍء نَِسيَُه َعوْف  وََدََع َعِلًيا،       َعلَيِْه وََسلََم فَاْشتَََك إََِلِْه اّنَلاُس ِمَن الَْعَّطِش، 
َ
َل فََدََع ُفاَلنًا ََكَن يَُسِميِه أ      :َفَقاَل       َفَْنَ

ْو َسِّطيَحتنَْيِ ِمْن َماٍء لََعَ بَِعرٍي لََها، فَ       فَاّْنَّطلََقا،       اْذَهبَا فَاْبتَِغيَا الَْماَء، 
َ
ًة َبنْيَ َمَّزاَدَتنْيِ أ

َ
ْيَن الَْماُء ؟      :َفَقاََل لََها      تَلََقيَا اْمَرأ

َ
أ

ْمِس َهِذهِ الَساَعَة،      :قَالَْت 
َ
ْيَن ؟ قَاََل      :إًِذا قَالَْت       ، اّْنَّطِلِِق      :قَاََل لََها      َوَّنَفُرنَا ُخلُوفًا،       َعْهِدي بِالَْماِء أ

َ
إََِل رَُسوِل اهللَِ      :إََِل أ

ي ُيَقاُل ََلُ الَصابُِئ،      :قَالَْت       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  ي َتْعِننَي،      :قَاََل       اَِلِ َصىَل اهللَُ  فَاّْنَّطِلِِق فََجاَءا بَِها إََِل اّنَليِِبِ       ُهَو اَِلِ
لُوَها َعْن بَِعرِيَها،      :قَاَل       َعلَيِْه وََسلََم وََحَدثَاُه احْلَِديَث،  فَْواِه       فَاْستَْْنَ

َ
وََدََع اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بِإِنَاٍء َفَفَرَغ ِفيِه ِمْن أ

 ، ْو َسِّطيَحتنَْيِ
َ
ّْطلََق الَْعَّزاِِلَ َونُوِدَي ِِف اّنَلاِس اْسُقوا َواْسَتُقوا،       الَْمَّزاَدَتنْيِ أ

َ
فَْواَهُهَما َوأ

َ
 أ
َ
ْوَكأ

َ
فََسََق َمْن َشاَء َواْستَََق َمْن       َوأ

َصاَبتُْه اجْلَنَابَُة إِنَاًء ِمْن َماٍء،       َشاَء، 
َ
ي أ ْعَّطى اَِلِ

َ
ْن أ

َ
فْرِْغُه َعلَيَْك، اْذهَ      :قَاَل       َوََكَن آِخَر َذاَك أ

َ
َوِِهَ قَائَِمة  َتنُْظُر إََِل َما       ْب فَأ

قِْلَع َعنَْها،       ُيْفَعُل بَِمائَِها، 
ُ
 ِفيَها،       َواْيُم اهللَِ لََقْد أ

َ
ًة ِمنَْها ِحنَي اْبتََدأ

َ
َشُد ِمْْل

َ
َّنَها أ

َ
َصىَل اهللَُ  َفَقاَل اّنَليِِبُ       َوإِنَُه ََلَُخَيُل إََِلْنَا أ

فََجَعلُوَها ِِف ثَوٍْب وََِحَلُوَها       فََجَمُعوا لََها ِمْن َبنْيِ َعْجَوٍة وََدِقيَقٍة وََسِويَقٍة َحََّت ََجَُعوا لََها َّطَعاًما،       اَْجَُعوا لََها،      :َعلَيِْه وََسلَمَ 
ْسَقانَا،       َتْعلَِمنَي َما َرِزْئنَا ِمْن َمائِِك َشيْئًا،      :قَاَل لََها      لََعَ بَِعرِيَها َووََضُعوا اّثلَوَْب َبنْيَ يََدْيَها، 

َ
ي أ تَْت       َولَِكَن اهللََ ُهَو اَِلِ

َ
فَأ

ْهلََها َوقَِد اْحتَبََسْت َعنُْهْم، 
َ
ي ُيَقاُل لَقِ       الَْعَجُب،      :َما َحبََسِك يَا فاَُلنَُة ؟ قَالَْت      :قَالُوا      أ يَِِن رَُجاَلِن فََذَهبَا ِِب إََِل َهَذا اَِلِ

ْسَحُر اّنَلاِس ِمْن َبنْيِ َهِذهِ َوَهِذهِ،       ََلُ الَصابُِئ َفَفَعَل َكَذا َوَكَذا، 
َ
     :َوقَالَْت بِإِْصبََعيَْها الْوُْسَّطى َوالَسَبابَةِ       فََواهللَِ إِنَُه َْل

ْو إِنَُه لَرَُسوُل اهللَِ َحًقا، فََرَفَعتُْهَما إََِل 
َ
رَْض أ

َ
فَََكَن الُْمْسِلُموَن َبْعَد َذلَِك يُِغرُيوَن لََعَ َمْن َحْولََها        الَسَماِء َتْعِِن الَسَماَء َواْْل

ي ِِهَ ِمنُْه،  َم اَِلِ ِكنَي َوََل يُِصيبُوَن الرِصْ َن َهُؤََلِء الَْقْوَم يَْدُعونَُكْم َعْمًدا،      :ِمَهاَفَقالَْت يَْوًما ِلَقوْ       ِمَن الُْمْْشِ
َ
َرى أ

ُ
َما أ

َّطاُعوَها،       
َ
 ".َفَدَخلُوا ِِف اْْلِْساَلمِ       َفَهْل لَُكْم ِِف اْْلِْساَلِم ؟ فَأ

یلص اہلل  مہ یبن رکمی رمعان ےک وحاہل ےس، اوہنں ےن اہک ہکمہ ےس دسمد ےن ایبن ایک ہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس ےن، اہک ہک مہ ےس وعف ےن، اہک ہک مہ ےس اوبراجء ےن 

ےس زایدہ ےک اسھت اکی رفس ںیم ےھت ہک مہ رات رھب ےتلچ رےہ اور بج رات اک آرخی ہصح آای وت مہ ےن ڑپاؤ ڈاال اور اسمرف ےک ےیل اس وتق ےک ڑپاؤ  ہیلع وملس

ہک ںیمہ وسرج یک رگیم ےک وسا وکیئ زیچ دیبار ہن رک یکس۔ بس ےس ےلہپ دیبار وہےن واال صخش (وس ےئگرھپ مہ اس رطح اغلف وہ رک ) رموغب اور وکیئ زیچ ںیہن وہیت

ب ر ی اہلل ہنع ےھت اور بج الفں اھت۔ رھپ الفں رھپ الفں۔ اوبراجء ےن بس ےک انم ےیل نکیل وعف وک ہی انم اید ںیہن رےہ۔ رھپ وچےھت ربمن رپ اجےنگ واےل رمع نب اطخ

آرام رفامےت وت مہ آپ وک اگجےت ںیہن ےھت۔ اہیں کت ہک آپ وخدوخبد دیبار وہں۔ ویکہکن ںیمہ ھچک ولعمم ںیہن وہات ہک آپ رپ وخاب ںیم  اہلل ہیلع وملس رکمی یلصیبن 

ریبکت ےنہک ےگل۔ ایس رطح ابآواز  ایک اتزہ ویح آیت ےہ۔ بج رمع ر ی اہلل ہنع اجگ ےئگ اور ہی آدمہ آتف دیھکی اور وہ اکی ڈنر دل واےل آدیم ےھت۔ سپ زور زور ےس
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یلص  ن یک آواز ےس دیبار ہن وہ ےئگ۔ وت ولوگں ےن شیپ آدمہ تبیصم ےک قلعتم آپیلص اہلل ہیلع واملس دنلب، آپ اس وتق کت ریبکت ےتہک رےہ بج کت ہک یبن رکمی

وھتڑی دور  ےل، اس ےک دعب  یلص اہلل ہیلع وملس ۔ رفس رشوع رکو۔ رھپ آپےن رفامای ہک وکیئ رہج ںیہن یلص اہلل ہیلع وملس ےس اکشتی یک۔ اس رپ آپ اہلل ہیلع وملس

  آپ

م
سل

 ر  ےئگ اور ووض اک اپین بلط رفامای اور ووض ایک اور اذان یہک یئگ۔ رھپ آپیلص اہلل ہیلع و
ہ
ھ

 

ي

اہلل  آپ یلصےن ولوگں ےک اسھت امنز ڑپیھ۔ بج  یلص اہلل ہیلع وملس 

یک رظن ڑپی وج اگل انکرے رپ ڑھکا وہا اھت اور اس ےن ولوگں ےک اسھت امنز ںیہن ڑپیھ  یلص اہلل ہیلع وملس ےئ وت اکی صخش رپ آپامنز ڑپاھےن ےس افرغ وہ ہیلع وملس

 ںیہمت ولوگں ےک اسھت امنز ںیم رشکی وہےن ےس وکن یس زیچ ےن رواک۔ اس ےن وجاب دای ہک ےھجم! ےن اس ےس رفامای ہک اے الفں یلص اہلل ہیلع وملس یھت۔ آپ

ےن  یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہک اپک یٹم ےس اکم اکنل ول۔ یہی ھجت وک اکیف ےہ۔ رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس لسغ یک احتج وہ یئگ اور اپین وموجد ںیہن ےہ۔ آپ

وک البای۔ اوبراجء ےن ان اک انم ایل اھت  ( نیصح ر ی اہلل امہنعینعی رمعان نب) رہھٹ ےئگ اور الفں یلص اہلل ہیلع وملس رفس رشوع ایک وت ولوگں ےن ایپس یک اکشتی یک۔ آپ

ےن رفامای ہک اجؤ اپین التش رکو۔ ہی دوونں ےلکن۔ راہتس ںیم اکی  یلص اہلل ہیلع وملس نکیل وعف وک اید ںیہن راہ اور یلع ر ی اہلل ہنع وک یھب بلط رفامای۔ ان دوونں ےس آپ

 اوٹن رپ اکٹلےئ وہےئ چیب ںیم وسار وہ رک اج ریہ یھت۔ اوہنں ےن اس ےس وپاھچ ہک اپین اہکں اتلم ےہ؟ وت اس ےن وجاب دای ہک ت  ایس وعرت ت ی وج اپین یک دو اھکپںیل اےنپ

رمد ولگ ےھچیپ رہ ےئگ اور امہرے ہلیبق ےک  (ینعی اپین اینت دور ےہ ہک ت  ںیم ایس وتق واہں ےس اپین ےل رک یلچ یھت آج اہیں یچنہپ وہں) وتق ںیم اپین رپ وموجد یھت

یک دختم ںیم۔ اس ےن اہک، ااھچ ویہ  یلص اہلل ہیلع وملس ںیہ۔ اوہنں ےن اس ےس اہک۔ ااھچ امہرے اسھت ولچ۔ اس ےن وپاھچ، اہکں ولچں؟ اوہنں ےن اہک روسل اہلل

یک دختم  یلص اہلل ہیلع وملس دوونں رضحات اس وعرت وک یبن رکمینج وک ولگ اصیب ےتہک ںیہ۔ اوہنں ےن اہک، ہی ویہ ںیہ، ےسج مت ہہک ریہ وہ۔ ااھچ اب ولچ۔ آرخ ہی 

ےن اکی ربنت بلط رفامای۔ اور دوونں  یلص اہلل ہیلع وملس ابمرک ںیم الےئ۔ اور اسرا واہعق ایبن ایک۔ رمعان ےن اہک ہک ولوگں ےن اےس اوٹن ےس ااتر ایل۔ رھپ یبن رکمی

دےیئ۔ رھپ ان اک اورپ اک ہنم دنب رک دای۔ اس ےک دعب ےچین اک ہنم وھکل دای اور امتم رکشلویں ںیم انمدی رک دی یئگ ہک وخد یھب اھکپولں ای زیکشموں ےک ہنم اس ربنت ںیم وھکل 

 اکی ربنت ںیم اپین دای آرخ ںیم اس صخش وک یھب (اور بس ریس وہ ےئگ) ریس وہ رک اپین ںیئپ اور اےنپ امتم اجونروں وریغہ وک یھب الپ ںیل۔ سپ سج ےن اچاہ اپین ایپ اور الپای

ےن رفامای، ےل اج اور لسغ رک ےل۔ وہ وعرت ڑھکی دھکی ریہ یھت ہک اس ےک اپین ےس ایک ایک اکم ےیل اج رےہ ںیہ اور  یلص اہلل ہیلع وملس ےسج لسغ یک رضورت یھت۔ آپ

ےن رفامای ہک ھچک  یلص اہلل ہیلع وملس اپین ےلہپ ےس یھب زایدہ وموجد اھت۔ رھپ یبن رکمیبج اپین ایل اجان ان ےس دنب وہا، وت مہ دھکی رےہ ےھت ہک اب زیکشموں ںیم ! اہلل یک مسق

آاٹ اور وتس ااھٹک ایک۔ اہیں کت ہک تہب اسرا اھکان اس ےک ےیل عمج وہ ایگ۔ وت اےس (وجعہ) عمج رکو۔ ولوگں ےن اس ےک ےیل دمعہ مسق یک وجھکر (اھکےن یک زیچ) اس ےک ےیل

ےن اس ےس رفامای ہک ںیہمت ولعمم ےہ  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم راھک اور وعرت وک اوٹن رپ وسار رک ےک اس ےک اسےنم وہ ڑپکا رھک دای۔ روسل اہللولوگں ےن اکی ڑپکے 

 اس ےیل رھگ واولں ےن وپاھچ ہک اے ہک مہ ےن اہمترے اپین ںیم وکیئ یمک ںیہن یک ےہ۔ نکیل اہلل اعتٰیل ےن ںیمہ ریساب رک دای۔ رھپ وہ اےنپ رھگ آیئ، دری اکیف وہ یکچ یھت

ںیہ۔ واہں اس رطح اک  ویکں اینت دری وہیئ؟ اس ےن اہک، اکی بیجع ابت وہیئ وہ ہی ہک ےھجم دو آدیم ےلم اور وہ ےھجم اس صخش ےک اپس ےل ےئگ ےسج ولگ اصیب ےتہک! الفین

دورگ ےہ اور اس ےن چیب یک ایلگن اور اہشدت یک ایلگن آامسن یک رطف ااھٹ رک ااشرہ ایک۔ اس یک وہ وت اس ےک اور اس ےک درایمن بس ےس ڑبا اج! واہعق شیپ آای، اہلل یک مسق

ےت ےھت۔ نکیل اس رھگاےن وک رماد آامسن اور زنیم ےس یھت۔ ای رھپ وہ وایعق اہلل اک روسل ےہ۔ اس ےک دعب املسمن اس ہلیبق ےک دور و زندکی ےک رشمنیک رپ ےلمح ایک رک
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اجن  قلعت اھت وکیئ اصقنن ںیہن اچنہپےت ےھت۔ ہی ااھچ رباتؤ دھکی رک اکی دن اس وعرت ےن اینپ وقم ےس اہک ہک ریما ایخل ےہ ہک ہی ولگ ںیہمت سج ےس اس وعرت اک

ےن رفامای  (ری رہمح اہللاامم اخب) وبا  رک وھچڑ دےتی ںیہ۔ وت ایک ںیہمت االسم یک رطف ھچک رتبغ ےہ؟ وقم ےن وعرت یک ابت امن یل اور االسم ےل آیئ۔ اوبدبعاہلل

 الہ اتکب اک اکی رفہق ےہ وج زوبر ڑپےتھ «صبا» ہک

 

 

 

 

 ںیہ اور وسرۃ ویفس ےک ینعم ںیہ اانپ دنی وھچڑ رک دورسے ےک دنی ںیم الچ ایگ اور اوبااعلہیل ےن اہک ےہ ہک اصب

 ےک ںیہ۔«امل» اک ظفل ےہ واہں یھب اس ےک ینعم «اصب» ںیم وج

 

 

 

ْو َخاَف الَْعَّطَش، َتيََممَ بَاُب إَِذا  -7
َ
ِو الَْموَْت أ

َ
 :َخاَف اجْلُنُُب لََعَ َّنْفِسِه الَْمَرَض أ

 ایپس اک ڈر وہ وت ممیت رک ےل( اپین ےک مک وہےن یک وہج ےس ) رمض ڑبھ اجےن اک ای ومت وہےن اک ای ( لسغ یک وہج ےس ) بج یبنج وک : ابب

 
َ
َن َعْمَرو ْبَن الَْعاِص أ

َ
ّْنُفَسُكْم إَِن اهللََ ََكَن بُِكْم رَِحيًما سورة      :ْجنََب ِِف ََلْلٍَة بَارَِدٍة َفتَيََمَم َوتاََل َوُيْذَكُر أ

َ
َوَل َتْقتُلُوا أ

 .فََذَكَر لِلَنيِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فَلَْم ُيَعنِْف  21النساء آية 

وَل تقتلوا أنفسكم » اکی اجڑے یک رات ںیم لسغ یک احتج وہیئ۔ وت آپ ےن ممیت رک ایل اور ہی آتی التوت یک اہک اجات ےہ ہک رمعو نب ااعلص ر ی اہلل ہنع وک
یک دختم ںیم وہا وت  یلص اہلل ہیلع وملس رھپ اس اک ذرک یبن رکمی اینپ اجونں وک الہک ہن رکو، کشیب اہلل اعتٰیل مت رپ ڑبا برہابن ےہ۔ «إن اهلل َكن بكم رحيما

 ےن ان یک وکیئ المتم ںیہن رفامیئ۔ ہلل ہیلع وملسیلص ا آپ

 

 

 

 345 :دحثی ربمن

نَا      ،  ُُمََمد  ُهَو ُغنَْدر   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  بِْْشُ ْبُن َخاِِلٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب َوائٍِل  َعنْ       ،  ُسلَيَْمانَ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  أ

َ
بُو  قَاَل      :قَاَل       ،  أ

َ
أ

ِد الَْماَء ََل يَُصيَِل، "ِلَعبِْد اهللَِ بِْن َمْسُعود ُموََس  َحُدُهُم      :قَاَل َعبُْد اهللَِ       إَِذا لَْم جَيِ
َ
لَْو رََخْصُت لَُهْم ِِف َهَذا ََكَن إَِذا وََجَد أ

ْيَن قَْوُل َعَماٍر ِلُعَمَر ؟ قَاَل      :قُلُْت      :قَاَل       ، "َهَكَذا َيْعِِن َتيََمَم وََصىَل      :قَاَل       الرَْبَْد، 
َ
َر ُعَمَر قَِنَع بَِقْوِل َعَمارٍ      :فَأ

َ
 .إِِِن لَْم أ

الئ ےس ہک ںیہ اور وہ اوبو مہ ےس رشب نب اخ د ےن ایبن ایک، اہک ھجم وک دمحم ےن ربخ دی وج دنغر ےک انم ےس وہشمر ںیہ، ہبعش ےک واہطس ےس، وہ نامیلن ےس  لق رکےت

ارگ ےھجم اکی ہنیہم کت یھب اپین ہن ! اپین ہن ےلم وت ایک امنز ہن ڑپیھ اجےئ۔ دبعاہلل ےن رفامای، اہں (لسغ یک احتج وہ اور) ارگ اوبومٰیس ےن دبعاہلل نب وعسمد ےس اہک ہک

یھب ولگ ممیت ےس امنز ڑپھ ںیل ےگ۔ اوبومٰیس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اہک ےلم وت ںیم امنز ہن ڑپوھں اگ۔ ارگ اس ںیم ولوگں وک ااجزت دے دی اجےئ وت رسدی ولعمم رک ےک 
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 امعر ر ی اہلل ہنع یک ابت ےس نئمط ہک رھپ رمع ر ی اہلل ہنع ےک اسےنم امعر ر ی اہلل ہنع ےک وقل اک ایک وجاب وہ اگ۔ وبےل ہک ےھجم وت ںیہن ولعمم ےہ ہک رمع ر ی اہلل ہنع

 وہ ےئگ ےھت۔

 

 

 

 341 :دحثی ربمن

ِِب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُعَمُر ْبُن َحْفٍص  َحَدَثنَا
َ
ْعَمُش  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ُكنُْت ِعنَْد "     :قَاَل       ،  َشِقيَق ْبَن َسلََمةَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  اْْل

ِِب ُموََس،       َعبِْد اهللَِ، 
َ
بُو  َفَقاَل ََلُ       َوأ

َ
بَا َعبِْد الرَِْحَِن،      : ُموََس أ

َ
يَْت يَا أ

َ
َرأ

َ
ْد َماًء َكيَْف يَْصنَُع ؟ َفَقاَل       أ ْجنََب فَلَْم جَيِ

َ
إَِذا أ

َد الَْماَء،      :َعبُْد اهللَِ  بُو ُموََس       ََل يَُصيَِل َحََّت جَيِ
َ
 قَاَل ََلُ اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه ِحنيَ       فََكيَْف تَْصنَُع بَِقْوِل َعَماٍر،      :َفَقاَل أ

لَْم تََر ُعَمَر لَْم َيْقنَْع بَِذلَِك،      :قَاَل       ََكَن يَْكِفيَك،      :وََسلَمَ 
َ
بُو ُموََس       أ

َ
فََدْعنَا ِمْن قَْوِل َعَماٍر َكيَْف تَْصنَُع بَِهِذهِ      :َفَقاَل أ

ْن يََدَعُه      :َفَقاَل       َعبُْد اهللَِ َما َيُقوُل،  َفَما َدَرى      اآْليَِة، 
َ
َحِدِهُم الَْماُء أ

َ
وَْشَك إَِذا بََرَد لََعَ أ

َ
إِنَا لَْو رََخْصنَا لَُهْم ِِف َهَذا َْل

 ".َّنَعمْ      :قَاَل       فَإَِّنَما َكِرَه َعبُْد اهللَِ لَِهَذا،      :َفُقلُْت لَِّشِقيٍق       َوَيتَيََمَم، 
ےس انس، اوہنں ےن اہک  مہ ےس رمع نب صفح ےن ایبن ایک ہک اہک مہ ےس ریمے وا د صفح نب ایغث ےن، اہک ہک مہ ےس اشمع ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیم ےن قیقش نب ہملس

آپ اک ایک ایخل ےہ ہک ارگ یسک وک لسغ یک احتج وہ ! اوبدبعارلنٰمحاور اوبومٰیس ارعشی یک دختم ںیم اھت، اوبومٰیس ےن وپاھچ ہک  (دبعاہلل نب وعسمد) ںیم دبعاہلل ہک

 امعر یک اس رواتی اک ایک وہ اگ بج ہک اور اپین ہن ےلم وت وہ ایک رکے۔ دبعاہلل ےن رفامای ہک اےس امنز ہن ڑپینھ اچےیہ۔ بج کت اےس اپین ہن لم اجےئ۔ اوبومٰیس ےن اہک ہک رھپ

اکیف اھت۔ انب وعسمد ر ی اہلل امہنع ےن رفامای ہک مت رمع ر ی اہلل ہنع وک ںیہن دےتھکی ہک  (اہھت اور ہنم اک ممیت) ان ےس اہک اھت ہک ںیہمت رصف وملس ےنیلص اہلل ہیلع  یبن رکمی

سج ںیم انجتب ںیم ممیت رکےن یک ) وہ امعر یک اس ابت رپ نئمط ںیہن وہےئ ےھت۔ رھپ اوبومٰیس ےن اہک ہک ااھچ امعر یک ابت وک وھچڑو نکیل اس آتی اک ایک وجاب دو ےگ

ہی دبعاہلل نب وعسمد ر ی اہلل امہنع اس اک وکیئ وجاب ہن دے ےکس۔ رصف ہی اہک ہک ارگ مہ اس یک یھب ولوگں وک ااجزت دے دںی وت ان اک احل  (واحض ااجزت وموجد ےہ

ںیم ےن قیقش ےس اہک ہک وگای دبعاہلل ےن اس وہج  (اشمع ےتہک ںیہ ہک)  رک ایل رکے اگ۔وہ اجےئ اگ ہک ارگ یسک وک اپین ڈنھٹا ولعمم وہا وت اےس وھچڑ دای رکے اگ۔ اور ممیت

 ےس ہی وصرت اندنسپ یک یھت۔ وت اوہنں ےن وجاب دای ہک اہں۔
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بَة   -8  :بَاُب اّتَليَُمُم ََضْ
 ممیت ںیم اکی یہ دہعف یٹم رپ اہھت امران اکیف ےہ: ابب

 341 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َساَلمٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بُو ُمَعاِوَيةَ  أ

َ
ْعَمِش  َعنْ       ،  أ

َ
ِِب  ُكنُْت َجالًِسا َمَع َعبِْد اهللَِ      :قَاَل       ،  َشِقيٍق  َعنْ       ،  اْْل

َ
َوأ

ْشَعِرِي 
َ
بُو ُموََس       ،  ُموََس اْْل

َ
َن رَجُ      :َفَقاَل ََلُ أ

َ
ِد الَْماَء َشْهًرا، لَْو أ ْجنََب فَلَْم جَيِ

َ
َما ََكَن يَتَيََمُم َوُيَصيَِل ؟ َفَكيَْف       اًل أ

َ
أ

ُدوا َماًء َفتَيََمُموا َصِعيًدا َّطيِبًا سورة النساء آي لَْو      :َفَقاَل َعبُْد اهللَِ       ، 43ة تَْصنَُعوَن بَِهِذهِ اآْليَِة ؟ ِِف ُسوَرِة الَْمائَِدِة فَلَْم َِتِ
ْن يَتَيََمُموا الَصِعيَد، 

َ
وَْشُكوا إَِذا بََرَد َعلَيِْهُم الَْماُء أ

َ
ا،      :قُلُْت       رُِخَص لَُهْم ِِف َهَذا َْل بُو       َّنَعْم،      :قَاَل       َوإَِّنَما َكرِْهتُْم َهَذا ِِلَ

َ
َفَقاَل أ

لَْم تَْسَمْع قَْوَل      :ُموََس 
َ
ِجد الَْماَء،       َبَعثَِِن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف َحاَجٍة،       ِلُعَمَر،  َعَمارٍ  أ

َ
ْجنَبُْت فَلَْم أ

َ
فَأ

ْن تَْصنََع "     :َفَقاَل       َسلََم، فََذَكْرُت َذلَِك لِلَنيِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وَ       َفتََمَرْغُت ِِف الَصِعيِد َكَما َتَمَرُغ اَِلابَُة،       
َ
إَِّنَما ََكَن يَْكِفيَك أ

رِْض،       َهَكَذا، 
َ
َبًة لََعَ اْْل ْو َظْهَر ِشَماَِلِ بَِكِفِه،       ُثَم َّنَفَّضَها،       فرَََّضََب بَِكِفِه ََضْ

َ
ُثَم َمَسَح       ُثَم َمَسَح بِها َظْهَر َكِفِه بِِّشَماَِلِ أ

فَلَْم تََر ُعَمَر لَْم َيْقنَْع بَِقْوِل َعَمارٍ      :َفَقاَل َعبُْد اهللَِ       ، "ِهَما وَْجَههُ بِ 
َ
ْعَمِش  َعنْ       ،  َيْعىَل  َوَزادَ      :أ

َ
ُكنُْت َمَع       ،  َشِقيٍق  َعنْ       ،  اْْل

ِِب ُموََس،       َعبِْد اهللَِ، 
َ
بُو ُموََس  َفَقاَل       َوأ

َ
لَْم تَْسَمْع قَْوَل      : أ

َ
نَا       ِلُعَمَر،  َعَمارٍ  أ

َ
إَِن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َبَعثَِِن أ

ْجنَبُْت َفتََمَعْكُت بِالَصِعيِد، 
َ
نَْت فَأ

َ
نَ       َوأ ْخرَبْ

َ
تَيْنَا رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فَأ

َ
إَِّنَما ََكَن يَْكِفيَك َهَكَذا      :َفَقاَل       اُه، فَأ

 .َوَمَسَح وَْجَهُه َوَكَفيِْه َواِحَدةً 
د ر ی اہلل ہنع اور اوبومٰیس مہ ےس دمحم نب السم ےن ایبن ایک، اہک ںیمہ اوباعموہی ےن ربخ دی اشمع ےس، اوہنں ےن قیقش ےس، اوہنں ےن ایبن ایک ہک ںیم دبعاہلل نب وعسم

ارگ اکی صخش وک لسغ یک احتج وہ اور ہنیہم رھب  رعشی ر ی اہلل ہنع یک دختم ںیم احرض اھت۔ اوبومٰیس ر ی اہلل ہنع ےن دبعاہلل نب وعسمد ر ی اہلل اہنع ےس اہک ہکا

اور ) دای ہک وہ ممیت ہن رکے ارگہچ وہ اکی ہنیہم کت اپین ہن اپےئاپین ہن اپےئ وت ایک وہ ممیت رک ےک امنز ہن ڑپےھ؟ قیقش ےتہک ںیہ ہک دبعاہلل نب وعسمد ر ی اہلل امہنع ےن وجاب 

دبعاہلل نب وعسمد  ارگ مت اپین ہن اپؤ وت اپک یٹم رپ ممیت رک ول۔ اوبومٰیس ر ی اہلل ہنع ےن اس رپ اہک ہک رھپ وسرۃ ااملدئہ یک اس آتی اک ایک بلطم وہ اگ (امنز وموقف رےھک

وک اس یک ااجزت دے دی اجےئ وت دلج یہ ہی احل وہ اجےئ اگ ہک بج ان وک اپین ڈنھٹا ولعمم وہ اگ وت وہ یٹم ےس ممیت یہ رک ںیل ےگ۔  ر ی اہلل امہنع وبےل ہک ارگ ولوگں

ہک ایک آپ وک امعر اک رمع نب  رفامای اشمع ےن اہک ںیم ےن قیقش ےس اہک وت مت ےن یبنج ےک ےیل ممیت اس ےیل ربا اجان۔ اوہنں ےن اہک اہں۔ رھپ اوبومٰیس ارعشی ر ی اہلل ہنع ےن

ےن یسک اکم ےک ےیل اجیھب اھت۔ رفس ںیم ےھجم لسغ یک رضورت وہ یئگ، نکیل اپین ہن  یلص اہلل ہیلع وملس اطخب ر ی اہلل ہنع ےک اسےنم ہی وقل ولعمم ںیہن ہک ےھجم روسل اہلل

ےن رفامای ہک اہمترے  یلص اہلل ہیلع وملس ےس اس اک ذرک ایک۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس الم۔ اس ےیل ںیم یٹم ںیم اجونر یک رطح ولٹ وپٹ ایل۔ رھپ ںیم ےن روسل اہلل

وک لم ایل ای ابںیئ اہھت اک داےنہ اہھت ےس  ےیل رصف اانت اانت رکان اکیف اھت۔ اور آپ ےن اےنپ اہوھتں وک زنیم رپ اکی رمہبت امرا رھپ ان وک اھجڑ رک ابںیئ اہھت ےس داےنہ یک تشپ
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 یک یھت۔ اور ٰیلعی انب ۔ رھپ دوونں اہوھتں ےس رہچے اک حسم ایک۔ دبعاہلل ےن اس اک وجاب دای ہک آپ رمع وک ںیہن دےتھکی ہک اوہنں ےن امعر یک ابت رپ عانتع ںیہنحسم ایک

دختم ںیم اھت اور اوبومٰیس ےن رفامای اھت ہک آپ ےن  دیبع ےن اشمع ےک واہطس ےس قیقش ےس رواتی ںیم ہی زایدیت یک ےہ ہک اوہنں ےن اہک ہک ںیم دبعاہلل اور اوبومٰیس یک

ےن ےھجم اور آپ وک اجیھب۔ سپ ےھجم لسغ یک احتج وہ یئگ اور ںیم ےن یٹم ںیم ولٹ وپٹ ایل۔ رھپ ںیم رات  یلص اہلل ہیلع وملس رمع ےس امعر اک ہی وقل ںیہن انس ہک روسل اہلل

ےن رفامای ہک ںیہمت  یلص اہلل ہیلع وملس ےس وصرت احل ےک قلعتم ذرک ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ا اور آپیک دختم ںیم احرض وہ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل

 رصف اانت یہ اکیف اھت اور اےنپ رہچے اور ویلیھتہں اک اکی یہ رمہبت حسم ایک۔

 

 

 :بَاب   -9
 ۔ ۔ ۔: ابب

 341 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبَْدانُ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
ِِب رََجاءٍ  َعنْ       ،  َعوْف   أ

َ
ِعْمَراُن ْبُن ُحَصنْيٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

ًَل لَْم يُ       ، اْْلَُّزاِِعُ  ى رَُجاًل ُمْعََتِ
َ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َرأ

َ
ْن تَُصيَِلَ       يَا فُاَلُن، "     :َفَقاَل       َصِل ِِف الَْقْوِم، أ

َ
َما َمنََعَك أ

َصابَتِِْن َجنَابَة  َوََل َماَء،      :ِِف الَْقْوِم ؟ َفَقاَل 
َ
 ".َعلَيَْك بِالَصِعيِد فَإِنَُه يَْكِفيَك      :قَاَل       يَا رَُسوَل اهللَِ أ

یلص  روسل اہلل ن یک، اہک ںیمہ دبعاہلل ےن ربخ دی، اہک ںیمہ وعف ےن اوبراجء ےس ربخ دی، اہک ہک مہ ےس اہک رمعان نب نیصح زخار  ےن ہکمہ ےس دبعان ےن دحثی ایب

ںیہمت ! رفامای ہک اے الفںےن  یلص اہلل ہیلع وملس ےن اکی آدیم وک داھکی ہک اگل ڑھکا وہا ےہ اور ولوگں ےک اسھت امنز ںیم رشکی ںیہن وہ راہ ےہ۔ آپ اہلل ہیلع وملس

ےن  یلص اہلل ہیلع وملس ےھجم لسغ یک رضورت وہ یئگ اور اپین ںیہن ےہ۔ آپ! ولوگں ےک اسھت امنز ڑپےنھ ےس سک زیچ ےن روک دای۔ اس ےن رعض یک ای روسل اہلل

 رفامای رھپ مت وک اپک یٹم ےس ممیت رکان رضوری اھت، سب وہ اہمترے ےیل اکیف وہات۔
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الصالةكتاب   

 اتکب امنز ےک ااکحم و اسملئ

 

 

اءِ  -1  :بَاُب َكيَْف فُرَِضِت الَصاَلُة ِِف اِْلَْسَ

 اس ابرے ںیم ہک بش رعماج ںیم امنز سک رطح رفض وہیئ ؟: ابب

بُو ُسْفيَاَن ِِف َحِديِث ِهَرقَْل،      :َوقَاَل اْبُن َعَباٍس 
َ
ُمُرنَا      :َفَقاَل       َحَدثَِِن أ

ْ
َيْعِِن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بِالَصاَلِة يَأ

 .َوالِصْدِق َوالَْعَفاِف 

ںیمہ امنز  اہلل ہیلع وملس رکمی یلصدبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن رفامای ہک مہ ےس اوبایفسن نب رحب ےن ایبن ایک دحثی رہلق ےک ہلسلس ںیم اہک ہک وہ ینعی یبن 

 اچسیئ اایتخر رکےن اور رحام ےس ےچب رےنہ اک مکح دےتی ںیہ۔ڑپےنھ، 

 

 

 

 341 :دحثی ربمن

نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  يُونَُس  َعنْ       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ  َحَدَثنَا
َ
بُو  ََكنَ      :قَاَل       ،  أ

َ
أ

َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       َُيَِدُث، َذرٍ 
َ
نَا بَِمَكَة، "     :َقاَل       أ

َ
يُل َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       فُِرَج َعْن َسْقِف بَيِِْت َوأ َل ِجرْبِ َفَْنَ

فْرََغُه ِِف َصْدِري،       ُثَم َجاَء بَِّطْسٍت ِمْن َذَهٍب ُمْمتَِلٍئ ِحْكَمًة َوإِيَمانًا،       ْمَّزَم، ُثَم َغَسلَُه بَِماِء زَ       وََسلََم َفَفَرَج َصْدِري، 
َ
ُثَم       فَأ

ّْطبََقُه، 
َ
َخَذ بِيَِدي َفَعَرَج ِِب إََِل الَسَماِء اُِلّْنيَا،       أ

َ
يُل ِْلَاِزِن الَسَماءِ        فَلََما ِجئُْت إََِل الَسَماِء اُِلّْنيَا،      ُثَم أ اْفتَْح،      :قَاَل ِجرْبِ

يُل،      :َمْن َهَذا ؟ قَاَل      :قَاَل        َحد  ؟ قَاَل      :قَاَل       َهَذا ِجرْبِ
َ
رِْسَل      :َفَقاَل       َميِِع ُُمََمد  َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       َّنَعْم،      :َهْل َمَعَك أ

ُ
إََِلِْه ؟  أ

ْسوَِدة ،       فَلََما َفتََح َعلَْونَا الَسَماَء اُِلّْنيَا،       َّنَعْم،      :قَاَل 
َ
ْسوَِدة  َولََعَ يََسارِهِ أ

َ
إَِذا َّنَظَر قِبََل يَِميِنِه       فَإَِذا رَُجل  قَاِعد  لََعَ يَِميِنِه أ

يَل       َمرَْحبًا بِاّنَليِِبِ الَصاِلِح َواَِلبِْن الَصاِلِح،      :َفَقاَل       َضِحَك َوإَِذا َّنَظَر قِبََل يََسارِهِ بََكى،  رْبِ َهَذا      :َمْن َهَذا ؟ قَال     :قُلُْت جِلِ
ْسوَِدُة َعْن يَِميِنِه وَِشَماَِلِ نََسُم بَنِيِه،       آَدُم، 

َ
ْهُل ا      وََهِذهِ اْْل

َ
ْهُل اَْلَِمنِي ِمنُْهْم أ

َ
ْهُل اّنَلاِر ؟ فَأ

َ
ْسوَِدُة الَِِت َعْن ِشَماَِلِ أ

َ
جْلََنِة َواْْل
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َفَقاَل       اْفتَْح،      :َفَقاَل ِْلَاِزنَِها      َوإَِذا َّنَظَر قِبََل ِشَماَِلِ بََكى َحََّت َعَرَج ِِب إََِل الَسَماِء اّثلَاِّنيَِة،       فَإَِذا َّنَظَر َعْن يَِميِنِه َضِحَك، 
َوُل،  ََلُ 

َ
نَس        َفَفتََح،       َخاِزنَِها ِمثَْل َما قَاَل اْْل

َ
نَُه وََجَد ِِف الَسَمَوات آَدَم،      :َقاَل أ

َ
َوِإبَْراِهيَم       وَِعيََس،       َوُموََس،       َوإِْدِريَس،       فََذَكَر أ

نَُه وََجَد آَدَم ِِف الَسَماِء اُِلّْنيَا،       َف َمنَاِزلُُهْم، َولَْم يُثِْبْت َكيْ       َصلََواُت اهللَِ َعلَيِْهْم، 
َ
نَُه َذَكَر أ

َ
َوإِبَْراِهيَم ِِف الَسَماِء       َغرْيَ أ

نَس        الَساِدَسِة، 
َ
يُل بِاّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بِإِْدِريَس،      :قَاَل أ ِخ الَصاِلِح،      :قَاَل       فَلََما َمَر ِجرْبِ

َ
َمرَْحبًا بِاّنَليِِبِ الَصاِلِح َواْْل

ِخ الَصاِلِح،      :َفَقاَل       ُثَم َمَررُْت بُِموََس،       َهَذا إِْدِريُس،      :َمْن َهَذا ؟ قَاَل      :َفُقلُْت       
َ
َمْن َهَذا ؟      :قُلُْت       َمرَْحبًا بِاّنَليِِبِ الَصاِلِح َواْْل

ِخ الَصاِلِح َواّنَليِِبِ الَصاِلِح،      :َفَقاَل       ُثَم َمَررُْت بِِعيََس،       َهَذا ُموََس،      :قَاَل 
َ
َهَذا ِعيََس،      :َمْن َهَذا ؟ قَاَل      :قُلُْت       َمرَْحبًا بِاْْل

قَاَل       َمْن َهَذا ؟ قَاَل َهَذا إِبَْراِهيُم عليه وسلم،      :قُلُْت       َمرَْحبًا بِاّنَليِِبِ الَصاِلِح َواَِلبِْن الَصاِلِح،      :َفَقاَل       ُثَم َمَررُْت بِإِبَْراِهيَم،       
ِن اْبُن َحّْزٍم،      :اْبُن ِشَهاٍب  ْخرَبَ

َ
نَاْبَن َعَباٍس،       فَأ

َ
نَْصاِرَي ََكنَا يَ       أ

َ
بَا َحَبَة اْْل

َ
ُثَم      :قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :ُقوََلنِ َوأ

قاَْلِم، 
َ
يَف اْْل ْسَمُع ِفيِه َْصِ

َ
نَُس ْبُن َمالٍِك       قَاَل اْبُن َحّْزٍم،       ُعِرَج ِِب َحََّت َظَهْرُت لُِمْستًَوى أ

َ
قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه      :َوأ

َمِِت ََخِْسنَي َصاَلًة،      :لَمَ وَسَ 
ُ
َمِتَك      :َفَقاَل       فَرََجْعُت بَِذلَِك َحََّت َمَررُْت لََعَ ُموََس،       َفَفَرَض اهللَُ لََعَ أ

ُ
َما فََرَض اهللَُ لََك لََعَ أ

َمتََك ََل تُِّطيُق َذلَِك،       َك، فَارِْجْع إََِل َربِ      :قَاَل       فََرَض ََخِْسنَي َصاَلًة،      :؟ قُلُْت 
ُ
فَرََجْعُت إََِل       فََراَجْعُت فَوََضَع َشّْطَرَها،       فَإَِن أ

َمتََك ََل تُِّطيُق،       َراِجْع َرَبَك،      :َفَقاَل       وََضَع َشّْطَرَها،      :قُلُْت       ُموََس، 
ُ
     :َفَقاَل       فَرََجْعُت إََِلِْه،       َشّْطَرَها،  فَوََضعَ      :فََراَجْعُت       فَإَِن أ

َمتََك ََل تُِّطيُق َذلَِك، 
ُ
َي،      :َفَقاَل       فََراَجْعتُُه،       ارِْجْع إََِل َرِبَك فَإَِن أ فَرََجْعُت إََِل       ِِهَ ََخْس  َوِِهَ ََخُْسوَن ََل ُيبََدُل الَْقْوُل َِلَ

لَْوان        ُثَم اّْنَّطلََق ِِب َحََّت اّْنتَََه ِِب إََِل ِسْدَرِة الُْمنْتَََه،       اْستَْحيَيُْت ِمْن َرِِّب،      :َفُقلُْت       َراِجْع َرَبَك،      :َفَقاَل       ُموََس، 
َ
وََغِّشيََها أ

 ، ْدِري َما ِِهَ
َ
ْدِخلُْت اجْلََنَة فَإَِذا ِفيَها َحبَ       ََل أ

ُ
 ".ايُِل اللُْؤلُِؤ َوإَِذا تَُراُبَها الِْمْسُك ُثَم أ

سن نب ام ک ےس، اوہنں مہ ےس ٰییحی نب ریکب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ثیل نب دعس ےن ویسن ےک واہطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن انب اہشب ےس، اوہنں ےن ا

رفامای ہک ریمے رھگ یک تھچ وھکل دی یئگ، اس وتق ںیم ہکم ںیم  وملس ےنیلص اہلل ہیلع  یبن رکمی ہکےن رفامای ہک اوبذر افغری ر ی اہلل ہنع ہی دحثی ایبن رکےت ےھت 

تمکح اور اامین ےس رھبا وہا اھت۔ رھپ ربجالیئ ہیلع االسلم ارتے اور اوہنں ےن ریما ہنیس اچک ایک۔ رھپ اےس ززمم ےک اپین ےس دوھای۔ رھپ اکی وسےن اک تشط الےئ وج 

وجڑ دای، رھپ ریما اہھت ڑکپا اور ےھجم آامسن یک رطف ےل رک  ےل۔ بج ںیم ےلہپ آامسن رپ اچنہپ وت ربجالیئ ہیلع االسلم ےن  اھت۔ اس وک ریمے ےنیس ںیم رھک دای، رھپ ےنیس وک

ریمے ؟ وجاب دای، اہں آامسن ےک داروہغ ےس اہک وھکول۔ اس ےن وپاھچ، آپ وکن ںیہ؟ وجاب دای ہک ربجالیئ، رھپ اوہنں ےن وپاھچ ایک آپ ےک اسھت وکیئ اور یھب ےہ

رھپ بج اوہنں ےن دروازہ وھکال وت مہ ےلہپ آامسن رپ ! ںیہ۔ اوہنں ےن وپاھچ ہک ایک ان ےک البےن ےک ےیل آپ وک اجیھب ایگ اھت؟ اہک، یج اہں ( یلص اہلل ہیلع وملس ) اسھت دمحم

ر ھچک ڈنھج ابںیئ رطف ےھت۔ بج وہ اینپ داینہ رطف دےتھکی وت ڑچھ ےئگ، واہں مہ ےن اکی صخش وک ےھٹیب وہےئ داھکی۔ ان ےک داینہ رطف ھچک ولوگں ےک ڈنھج ےھت او

ںیم ےن ربجالیئ ہیلع االسلم ےس وپاھچ ہی ! رکسما دےتی اور بج ابںیئ رطف رظن رکےت وت روےت۔ اوہنں ےن ےھجم دھکی رک رفامای، آؤ اےھچ آےئ وہ۔ اصحل یبن اور اصحل ےٹیب
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ںیہ اور ان ےک داںیئ ابںیئ وج ڈنھج ںیہ ہی ان ےک وٹیبں یک روںیح ںیہ۔ وج ڈنھج داںیئ رطف ںیہ وہ یتنج ںیہ اور ابںیئ رطف وکن ںیہ؟ اوہنں ےن اہک ہک ہی آدم ہیلع االسلم 

روےت ںیہ۔ رھپ  (رجن ےس) ےک ڈنھج دوزیخ روںیح ںیہ۔ اس ےیل بج وہ اےنپ داںیئ رطف دےتھکی ںیہ وت وخیش ےس رکسماےت ںیہ اور بج ابںیئ رطف دےتھکی ںیہ وت

ل دای۔ اسن ےن اہک ہک اوبذر ربجالیئ ےھجم ےل رک دورسے آامسن کت ےچنہپ اور اس ےک داروہغ ےس اہک ہک وھکول۔ اس آامسن ےک داروہغ ےن یھب ےلہپ یک رطح وپاھچ رھپ وھک

اور اربامیہ مہیلع االسلم وک وموجد اپای۔ اور اوبذر ر ی اہلل  ےن آامسن رپ آدم، ادرسی، ومٰیس، ٰیسیع اہلل ہیلع وملس رکمی یلصینعی یبن  یلص اہلل ہیلع وملس ےن ذرک ایک ہک آپ

ےن آدم وک ےلہپ آامسن رپ اپای اور اربامیہ ہیلع االسلم وک ےٹھچ آامسن رپ۔ اسن ےن ایبن  یلص اہلل ہیلع وملس ہنع ےن رہ اکی اک اکھٹہن ںیہن ایبن ایک۔ اہتبل اانت ایبن ایک ہک یبن رکمی

ےک اسھت ادرسی ہیلع االسلم رپ زگرے۔ وت اوہنں ےن رفامای ہک آؤ اےھچ آےئ وہ اصحل یبن اور اصحل اھبیئ۔ ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس االسلم یبن رکمی ایک ہک بج ربجالیئ ہیلع

 وہ اصحل یبن اور اصحل اھبیئ۔ ںیم ےن وپاھچ ہی ےن وپاھچ ہی وکن ںیہ؟ وجاب دای ہک ہی ادرسی ہیلع االسلم ںیہ۔ رھپ ومٰیس ہیلع االسلم کت اچنہپ وت اوہنں ےن رفامای آؤ اےھچ آےئ

وہ اصحل یبن اور اصحل اھبیئ۔ ںیم ےن وپاھچ وکن ںیہ؟ ربجالیئ ہیلع االسلم ےن اتبای ہک ومٰیس ہیلع االسلم ںیہ۔ رھپ ںیم ٰیسیع ہیلع االسلم کت اچنہپ، اوہنں ےن اہک آؤ اےھچ آےئ 

ہی ٰیسیع ہیلع االسلم ںیہ۔ رھپ ںیم اربامیہ ہیلع االسلم کت اچنہپ۔ اوہنں ےن رفامای آؤ اےھچ آےئ وہ اصحل یبن اور اصحل ےٹیب۔ ںیم ہی وکن ںیہ؟ ربجالیئ ہیلع االسلم ےن اتبای ہک 

اہلل نب ابعس اور اوبۃ دی ہک دبع ےن وپاھچ ہی وکن ںیہ؟ ربجالیئ ہیلع االسلم ےن اتبای ہک ہی اربامیہ ہیلع االسلم ںیہ۔ انب اہشب ےن اہک ہک ےھجم اوبرکب نب زحم ےن ربخ

ےن رفامای، رھپ ےھجم ربجالیئ ہیلع االسلم ےل رک ڑچےھ، اب ںیم اس دنلب اقمم کت چنہپ ایگ اہجں ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس االاصنری ر ی اہلل  مہن اہک رکےت ےھت ہک یبن رکمی

اور اسن نب ام ک ےن اوبذر ر ی اہلل ہنع ےس  لق ایک ہک یبن  (اےنپ خیش ےس) ےنانب زحم (وج ےنھکل واےل رفوتشں یک وملقں یک آواز یھت) ےن ملق یک آواز ینس

 وت ےن رفامای۔ سپ اہلل اعتٰیل ےن ریمی اتم رپ اچپس وتق یک امنزںی رفض ںیک۔ ںیم ہی مکح ےل رک واسپ ولاٹ۔ بج ومٰیس ہیلع االسلم کت اچنہپ یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 اہلل ےن ایک رفض ایک ےہ؟ ںیم ےن اہک ہک اچپس وتق یک امنزںی رفض یک ںیہ۔ اوہنں ےن رفامای آپ واسپ اےنپ رب یک ابراگہ ںیم اوہنں ےن وپاھچ ہک آپ یک اتم رپ

دای، رھپ اکی ہصح مک رک اجےیئ۔ ویکہکن آپ یک اتم اینت امنزوں وک ادا رکےن یک اطتق ںیہن ریتھک ےہ۔ ںیم واسپ ابراگہ رب ازعلت ںیم ایگ وت اہلل ےن اس ںیم ےس 

اتش یک یھب اطتق ںیہن ےہ۔ رھپ ومٰیس ہیلع االسلم ےک اپس آای اور اہک ہک اکی ہصح مک رک دای ایگ ےہ، اوہنں ےن اہک ہک دوابرہ اجےیئ ویکہکن آپ یک اتم ںیم اس ےک ربد

ں ےن رفامای ہک اےنپ رب یک ابراگہ ںیم رھپ اجےیئ، ویکہکن آپ یک ںیم ابراگہ رب ازعلت ںیم احرض وہا۔ رھپ اکی ہصح مک وہا۔ بج ومٰیس ہیلع االسلم ےک اپس اچنہپ وت اوہن

ںیہ۔ ریمی (ےک ربارب) اچپس (وثاب ںیم) اپچن ںیہ اور (لمع ںیم) اتم اس وک یھب ربداتش ہن رک ےکس یگ، رھپ ںیم ابرابر آای ایگ سپ اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک ہی امنزںی

االسلم ےک اپس آای وت اوہنں ےن رھپ اہک ہک اےنپ رب ےک اپس اجےیئ۔ نکیل ںیم ےن اہک ےھجم اب اےنپ رب ےس رشم آیت ےہ۔ رھپ ابت ندیل ںیہن اجیت۔ اب ںیم ومٰیس ہیلع 

ںیم ےل  س ےک دعب ےھجم تنجربجالیئ ےھجم دسرۃ اٰیہتنمل کت ےل ےئگ ےسج یئک رطح ےک روگنں ےن ڈاھکن راھک اھت۔ نج ےک قلعتم ےھجم ولعمم ںیہن وہا ہک وہ ایک ںیہ۔ ا

 اجای ایگ، ںیم ےن داھکی ہک اس ںیم ومویتں ےک اہر ںیہ اور اس یک یٹم کشم یک ےہ۔
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نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِم  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  ُعْرَوَة بِْن الُّزَبرْيِ  َعنْ       ،  َصاِلِح بِْن َكيَْسانَ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

ُ
أ

قَِرْت َصاَلُة الَسَفِر،       فََرَض اهللَُ الَصاَلَة ِحنَي فََرَضَها َرْكَعتنَْيِ َرْكَعتنَْيِ ِِف احْلرَََّضِ َوالَسَفِر، "     :قَالَْت       الُْمْؤِمِننَي، 
ُ
َوِزيَد ِِف       فَأ

 ".َصاَلِة احْلرَََّضِ 
و نین اع ہش مہ ےس دبعاہلل نب ویفس

 

و
م
ل

ی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ ربخ دی اامم ام ک ےن اصحل نب اسیکن ےس، اوہنں ےن رعوہ نب زریب ےس، اوہنں ےن ام ا

ی س

 

ي

 

ت

 

رھپ رفس یک امنز وت اینپ ایلص احتل اہلل اعتٰیل ےن ےلہپ امنز ںیم دو دو رتعک رفض یک یھت۔ رفس ںیم یھب اور ااقتم یک احتل ںیم یھب۔  ر ی اہلل اہنع ےس، آپ ےن رفامای ہک

 رپ ابیق ریھک یئگ اور احتل ااقتم یک امنزوں ںیم زایدیت رک دی یئگ۔

 

 

 

 :بَاُب وُُجوِب الَصاَلِة ِِف اّثلِيَاِب  -2
 اس ایبن ںیم ہک ڑپکے نہپ رک امنز ڑپانھ وابج ےہ: ابب

ْكَوِع، 
َ
َن       َوُيْذَكُر َعْن َسلََمَة بِْن اْْل

َ
،      :قَاَل       اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، أ َوَمْن َصىَل ِِف       يَُّزُرُه َولَْو بَِّشْوَكٍة ِِف إِْسنَاِدهِ َّنَظر 

ًذى، 
َ
ي جُيَاِمُع ِفيِه َما لَْم يََر أ        اّثلَوِْب اَِلِ

َ
َمَر اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

َ
 .ْن ََل َيُّطوَف بِابْلَيِْت ُعْرَيان  َوأ

ہک مت ڑپکے انہپ رکو رہ امنز ےک وتق اور وج اکی یہ ڑپکا ندن رپ ٹیپل رک امنز  « خذوا زينتكم عند لُك مسجد» اہلل زعولج اک مکح ےہ (وسرۃ االرعاف ںیم)

اےنپ ڑپکے  (ارگ اکی یہ ڑپکے ںیم امنز ڑپےھ وت) ےن رفامای ہک اہلل ہیلع وملسیلص  اور ہملس نب اوکع ےس وقنمل ےہ ہک یبن رکمی (اس ےن یھب رفض ادا رک ایل) ڑپےھ

وت امنز درتس ) ات ےہوک اٹکن ےل ارگہچ اکےٹن یہ ےس اٹانکن ڑپے، اس یک دنس ںیم وگتفگ ےہ اور وہ صخش وج ایس ڑپکے ےس امنز ڑپاتھ ےہ ےسج نہپ رک وہ امجع رک

 ےن مکح دای اھت ہک وکیئ اگنن تیب اہلل اک  راف ہن رکے۔ یلص اہلل ہیلع وملس دےھکی اور یبن رکمیبج کت وہ اس ںیم وکیئ دنگیگ ہن  (ےہ
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ِم َعِّطَيةَ  َعنْ       ،  ُُمََمدٍ  َعنْ       ،  يَِّزيُد ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا
ُ
ْن ُُنِْرَج "     :قَالَْت       ،  أ

َ
ِمْرنَا أ

ُ
أ

ُل احْلَُيُض َعْن ُمَصاَلُهَن،       احْلَُيَض يَْوَم الِْعيَديِْن وََذَواِت اْْلُُدوِر،  قَالَِت       فَيَّْشَهْدَن ََجَاَعَة الُْمْسِلِمنَي وََدْعَوَتُهْم َوَيْعََتِ
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ة  
َ
     : َعبُْد اهللَِ ْبُن رََجاءٍ  َوقَاَل       ، "ّتِلُلِْبْسَها َصاِحبَتَُها ِمْن ِجلْبَابَِها     :إِْحَدانَا لَيَْس لََها ِجلْبَاب  ؟ قَاَل       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :اْمَرأ

ُم َعِّطَيةَ  َحَدثَتْنَا      ،  ُُمََمُد ْبُن ِسرِيينَ  َحَدَثنَا      ،  ِعْمَرانُ  َحَدَثنَا
ُ
 .ُت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بَِهَذاَسِمعْ       ،  أ

ںیمہ مکح وہا ہک مہ دیعنی ےک دن احہضئ  مہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس زیدی نب اربامیہ ےن ایبن ایک، وہ دمحم ےس، وہ ام ہیطع ےس، اوہنں ےن رفامای ہک

اجںیئ۔ اتہک وہ املسمونں ےک اامتجع اور ان یک داعؤں ںیم رشکی وہ ںیکس۔ اہتبل احہضئ وعروتں وک امنز ڑپےنھ یک ہگج ےس دور اور رپدہ نیشن وعروتں وک یھب ابرہ ےل 

 ےن یلص اہلل ہیلع وملس اچدر ںیہن وہیت۔ آپ (رپدہ رکےن ےک ےیل) مہ ںیم ضعب وعرںیت ایسی یھب وہیت ںیہ نج ےک اپس! رںیھک۔ اکی وعرت ےن اہک ای روسل اہلل

ےس دمحم نب ریسنی ےن، اہک مہ رفامای ہک اس یک اسیھت وعرت اینپ اچدر اک اکی ہصح اےس اڑاھ دے۔ اور دبعاہلل نب راجء ےن اہک مہ ےس رمعان اطقن ےن ایبن ایک، اہک مہ 

 ےس انس اور یہی دحثی ایبن یک۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےس ام ہیطع ےن، ںیم ےن یبن رکمی

 

 

 

 :اِْلَزاِر لََعَ الَْقَفا ِِف الَصاَلةِ بَاُب َعْقِد  -3
 امنز ںیم دگی رپ دنبہت ابدنےنھ ےک ایبن ںیم: ابب

بُو َحاِزمٍ 
َ
ْزرِِهْم لََعَ َعَواتِِقِهمْ "      َعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد،      :َوقَاَل أ

ُ
 "َصلَْوا َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََعقِِدي أ

 ےک اسھت اینپ دنبہت دنکوھں رپ ابدنھ رک امنز ڑپیھ۔ یلص اہلل ہیلع وملس زم ہملس نب دانیر ےن لہس نب دعس ےس رواتی رکےت وہےئ اہک ہک ولوگں ےن یبن رکمیاور اوباح
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ِْحَُد ْبُن يُونَُس  َحَدَثنَا
َ
     :قَاَل       ،  ُُمََمِد بِْن الُْمنَْكِدرِ  َعنْ       ،  َواقُِد ْبُن ُُمََمدٍ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ََعِصُم ْبُن ُُمََمدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

     :َفَقاَل       ِِف إَِزاٍر َواِحٍد، تَُصيَِل      :قَاَل ََلُ قَائِل        ِِف إَِزاٍر قَْد َعَقَدُه ِمْن قِبَِل َقَفاُه َوِثيَابُُه َموُْضوَعة  لََعَ الِْمّْشَجِب،  َجابِر   َصىَل "
ِْحَُق ِمثْلَُك، 

َ
ُينَا ََكَن ََلُ ثَْوَباِن لََعَ َعْهِد اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       إَِّنَما َصنَْعُت َذلَِك ِلرَيَاِِن أ

َ
 ".َوأ

ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس وادق نب دمحم ےن دمحم نب دکنمر ےک وحاہل ےس ایبن ایک، اوہنں  مہ ےس ادمح نب ویسن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس اعمص نب دمحم

ےئ ےھت۔ اکی ےنہک اجرب نب دبعاہلل ر ی اہلل امہنع ےن دنبہت ابدنھ رک امنز ڑپیھ۔ ےسج اوہنں ےن رس کت ابدنھ راھک اھت اور آپ ےک ڑپکے وھکیٹن رپ ےگنٹ وہ ےن اہک ہک
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یلص اہلل ہیلع  اہللاہک ہک آپ اکی دنبہت ںیم امنز ڑپےتھ ںیہ؟ آپ ےن وجاب دای ہک ںیم ےن ااسی اس ےیل ایک ہک ھجت اسیج وکیئ اقمح ےھجم دےھکی۔ الھب روسل واےل ےن 

 ےک زامہن ںیم دو ڑپکے یھب سک ےک اپس ےھت؟ وملس
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بُو ُمْصَعٍب  َحَدَثنَا
َ
ِِب الَْمَواِِل  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَّطِرف  أ

َ
يُْت      :قَاَل       ،  ُُمََمِد بِْن الُْمنَْكِدرِ  َعنْ       ،  َعبُْد الرَِْحَِن ْبُن أ

َ
َجابَِر ْبَن  َرأ

يُْت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَ "     :َوقَاَل       يَُصيَِل ِِف ثَوٍْب َواِحٍد،  َعبِْد اهللَِ 
َ
 ".يِْه وََسلََم يَُصيَِل ِِف ثَوٍْب َرأ

ںیم ےن  ، اوہنں ےن اہک ہکمہ ےس اوببعصم نب دبعاہلل رطمف ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دبعارلنٰمح نب ایب اوملایل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن دمحم نب دکنمر ےس

 وک یھب اکی یہ ڑپکے ںیم امنز ڑپےتھ داھکی اھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس ای ہک ںیم ےن یبن رکمیاجرب ر ی اہلل ہنع وک اکی ڑپکے ںیم امنز ڑپےتھ داھکی اور اوہنں ےن التب

 

 

 

 :بَاُب الَصاَلِة ِِف اّثلَوِْب الَْواِحِد ُملْتَِحًفا بِهِ  -4
 اس ایبن ںیم ہک رصف اکی ڑپکے وک ندن رپ ٹیپل رک امنز ڑپانھ اجزئ و درتس ےہ: ابب

     :قَاَل       ِكبَيِْه، َحِديِثِه الُْملْتَِحُف الُْمتَوَِشُح وَُهَو الُْمَخاِلُف َبنْيَ َّطَرَفيِْه لََعَ ََعتَِقيِْه وَُهَو اَِلْشِتَماُل لََعَ َمنْ قَاَل الُّزْهِرُي ِِف 
ُم َهانِئٍ 

ُ
 .نْيَ َّطَرَفيِْه لََعَ ََعتَِقيْهِ اّتْلََحَف اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بِثَوٍْب وََخالََف بَ      :قَالَْت أ

وک ےتہک ںیہ۔ وج اینپ اچدر ےک اکی ےصح وک دورسے اکدنےھ رپ اور دورسے ےصح وک ےلہپ اکدنےھ رپ ڈال ےل  «ملتحف متوشح» اامم زرہی ےن اینپ دحثی ںیم اہک ہک

ےن اکی اچدر اوڑیھ اور اس ےک دوونں انکروں وک  یلص اہلل ہیلع وملس ای ہک یبن رکمیڈاھکن اتیل ےہ۔ ام اہین ر ی اہلل اہنع ےن رفام (اچدر ےس) اور وہ دوونں اکدنوھں وک

 اس ےس اخمفل رطف ےک اکدنےھ رپ ڈاال۔
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بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشاُم ْبُن ُعْرَوةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُعبَيُْد اهللَِ ْبُن ُموََس  َحَدَثنَا
َ
ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  أ

َ
َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ "      ،  ُعَمَر بِْن أ

َ
أ

 ".َعلَيِْه وََسلََم َصىَل ِِف ثَوٍْب َواِحٍد قَْد َخالََف َبنْيَ َّطَرَفيْهِ 
ےن اکی  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی  نب ایب ہملس ےس ہکمہ ےس دیبعاہلل نب ومٰیس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ماشم نب رعوہ ےن اےنپ وا د ےک وحاہل ےس ایبن ایک، وہ رمع

 ڑپکے ںیم امنز ڑپیھ اور آپ ےن ڑپکے ےک دوونں انکروں وک اخمفل رطف ےک اکدنےھ رپ ڈال ایل۔
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ِِب  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ِهَّشام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن الُْمثَََن  َحَدَثنَا
َ
ِِب َسلََمةَ  َعِن       ،  أ

َ
نَُه "      ،  ُعَمَر بِْن أ

َ
أ

لََْق َّطَرَفيْ 
َ
ِم َسلََمَة قَْد أ

ُ
ى اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل ِِف ثَوٍْب َواِحٍد ِِف َبيِْت أ

َ
 ".هِ ِه لََعَ ََعتَِقيْ َرأ

 ھجم ےس ریمے وا د ےن رمع نب ایب مہ ےس دمحم نب ٰینثم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ٰییحی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ماشم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک

ڑپکے ںیم امنز ڑپےتھ داھکی، ڑپکے ےک دوونں انکروں وک آپ ےن وک ام ہملس ےک رھگ ںیم اکی  یلص اہلل ہیلع وملس اوھنں ےن یبن رکمی ہملس ےس  لق رک ےک ایبن ایک ہک

 دوونں اکدنوھں رپ ڈال راھک اھت۔
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َساَمةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُعبَيُْد ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا
ُ
بُو أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشامٍ  َعنْ       ،  أ

َ
نَ       ،  أ

َ
ِِب َسلََمةَ ُعَمَر  أ

َ
ْخرَبَُه،  ْبَن أ

َ
     :قَاَل       أ

ِم َسلَ "
ُ
يُْت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل ِِف ثَوٍْب َواِحٍد ُمّْشتَِماًل بِِه ِِف َبيِْت أ

َ
 ".َواِضًعا َّطَرَفيِْه لََعَ ََعتَِقيْهِ       َمَة، َرأ

ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اوبااسہم ےن ماشم ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ اےنپ وا د ےس نج وک رمع نب ایب ہملس ےن ربخ دی، اوہنں ےن  مہ ےس دیبع نب اامسلیع ےن ایبن

وہےئ ےھت اور اس ےک دوونں وک ام ہملس ر ی اہلل اہنع ےک رھگ ںیم اکی ڑپکے ںیم امنز ڑپےتھ وہےئ داھکی، آپ اےس ےٹیپل  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن روسل اہلل اہک ہک

 انکروں وک دوونں اکدنوھں رپ ڈاےل وہےئ ےھت۔
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َويٍْس  َحَدَثنَا
ُ
ِِب أ

َ
نٍَس  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل ْبُن أ

َ
ِِب اّنَلرَّْضِ  َعنْ       ،  َمالُِك ْبُن أ

َ
نَ       َمْوََّل ُعَمَر بِْن ُعبَيِْد اهللَِ،  أ

َ
بَا  أ

َ
أ

ْخرَبَُه، ُمَرةَ 
َ
ِِب َّطاِلٍب أ

َ
ِم َهانٍِئ بِنِْت أ

ُ
نَُه َسِمعَ       َمْوََّل أ

َ
ِِب َّطاِلٍب  أ

َ
َم َهانٍِئ بِنَْت أ

ُ
َذَهبُْت إََِل رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ "     :َتُقوُل       ،  أ

ُم      :َمْن َهِذهِ ؟ َفُقلُْت      :َفَقاَل       فََسلَْمُت َعلَيِْه،      :قَالَْت       َوفَاِّطَمُة ابْنَتُُه تَْسَُتُُه،       تَِسُل، َعلَيِْه وََسلََم ََعَم الَْفتِْح فَوََجْدتُُه َيغْ 
ُ
نَا أ

َ
أ

ِِب َّطاِلٍب، 
َ
ِم َهانٍِئ،      :َفَقاَل       َهانٍِئ بِنُْت أ

ُ
ِه قَاَم فََصىَل َثَماِِنَ َرَكَعاٍت ُملْتَِحًفا ِِف ثَوٍْب َواِحٍد، فَلََما فََرَغ ِمْن ُغْسلِ       َمرَْحبًا بِأ

َة،       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :قُلُْت       فَلََما انرَْصََف،        َجْرتُُه فاَُلَن اْبَن ُهبرَْيَ
َ
نَُه قَاتِل  رَُجاًل قَْد أ

َ
يَِم أ

ُ
َصىَل اهللَُ  َفَقاَل رَُسوُل اهللَِ       َزَعَم اْبُن أ

َم َهانٍِئ،      :َعلَيِْه وََسلَمَ 
ُ
َجْرِت يَا أ

َ
َجْرنَا َمْن أ

َ
ُم َهانِئٍ       قَْد أ

ُ
 ".وََذاَك ُضًْح      :قَالَْت أ

 ام اہین تنب ایب اطبل ےک الغم اوبرمہ مہ ےس اامسلیع نب ایب اوسی ےن ایبن ایک، اہک ھجم ےس اامم ام ک نب اسن ےن رمع نب دیبعاہلل ےک الغم اوبرضن اسمل نب اہیم ےس ہک

یک دختم ںیم احرض وہیئ۔ ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم حتف ہکم ےک ومعق رپ یبن رکمی زیدی ےن ایبن ایک ہک اوہنں ےن ام اہین تنب ایب اطبل ےس ہی انس۔ وہ رفامیت ںیھت ہک

وک السم ایک۔  یلص اہلل ہیلع وملس اہلل اہنع رپدہ ےئک وہےئ ںیہ۔ اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن یبن رکمیےن داھکی ہک آپ لسغ رک رےہ ںیہ اور آپ یک اصزبحادی افہمط ر ی 

یلص  ےن رفامای ایھچ آیئ وہ، ام اہین۔ رھپ بج آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن وپاھچ ہک وکن ےہ؟ ںیم ےن اتبای ہک ام اہین تنب ایب اطبل وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس آپ

م اہلل ہیلع و
سل

ہ ا ےن ےس افرغ وہ ےئگ وت اےھٹ اور آھٹ رتعک امنز ڑپیھ، اکی یہ ڑپکے ںیم ٹپل رک۔ بج آپ

 

ي
امنز ڑپھ ےکچ وت ںیم ےن رعض یک ہک ای  یلص اہلل ہیلع وملس 

ریمے ) دے ریھک ےہ۔ ہی اک دوعٰی ےہ ہک وہ اکی صخش وک رضور لتق رکے اگ۔ احالہکن ںیم ےن اےس انپہ (یلع نب ایب اطبل) ریمی امں ےک ےٹیب! روسل اہلل

 ےن رفامای ہک ام اہین ےسج مت ےن انپہ دے دی، مہ ےن یھب اےس انپہ دی۔ ام اہین ےن اہک ہک ہی امنز اچتش یھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس ریبہہ اک الفں اٹیب ےہ۔ روسل اہلل (اخودن
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نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  َسِعيِد بِْن الُْمَسيِِب  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالِك   أ

َ
َن       ،  أ

َ
أ

ل رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
     :َفَقاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ َعِن الَصاَلِة ِِف ثَوٍْب َواِحٍد ؟       َسائاًِل َسأ

َوِللَُكُِكْم ثَْوَبانِ "
َ
 ".أ
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، وہ اوبرہریہ ر ی اہلل مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ اامم ام ک ےن انب اہشب ےک وحاہل ےس ربخ دی، وہ دیعس نب بیسم ےس  لق رکےت ںیہ

ھچک ربا ) ےن رفامای یلص اہلل ہیلع وملس ےس اکی ڑپکے ںیم امنز ڑپےنھ ےک قلعتم وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےنھچ واےل ےن روسل اہللاکی وپ ہنع ےس ہک

 الھب ایک مت بس ںیم رہ صخش ےک اپس دو ڑپکے ںیہ؟ (ںیہن

 

 

 

 :ََعتَِقيْهِ بَاُب إَِذا َصىَل ِِف اّثلَوِْب الَْواِحِد فَلْيَْجَعْل لََعَ  -5
 بج اکی ڑپکے ںیم وکیئ امنز ڑپےھ وت اس وک دنکوھں رپ ڈاےل: ابب

 351 :دحثی ربمن

بُو ََعِصمٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب الِّزنَادِ  َعنْ       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  أ

َ
ْعَرِج  َعنْ       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  َعبِْد الرَِْحَِن اْْل

َ
قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ      :قَاَل       ،  أ

ء  "     :َعلَيِْه وََسلَمَ  َحُدُكْم ِِف اّثلَوِْب الَْواِحِد لَيَْس لََعَ ََعتَِقيِْه َِشْ
َ
 ".ََل يَُصيَِل أ

ارعج ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل مہ ےس اوباعمص احضک نب دلخم ےن اامم ام ک رہمح اہلل ےک وحاہل ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اوبازلاند ےس، اوہنں ےن دبعارلنٰمح 

 ےن رفامای ہک یسک صخش وک یھب اکی ڑپکے ںیم امنز اس رطح ہن ڑپینھ اچےیہ ہک اس ےک دنکوھں رپ ھچک ہن وہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہنع ےس ہک
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بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َكِثريٍ  َعنْ       ،  َشيْبَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ّتْلُُه،      :قَاَل       ،  ِعْكِرَمةَ  َعنْ       ،  ََيََْي بِْن أ

َ
ْو ُكنُْت َسأ

َ
     :قَاَل       َسِمْعتُُه أ

بَا ُهَريَْرةَ  َسِمْعُت 
َ
ِِن َسِمْعُت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيْهِ      :َيُقوُل       ،  أ

َ
ْشَهُد أ

َ
َمْن َصىَل ِِف ثَوٍْب َواِحٍد "     :َيُقوُل       وََسلََم،  أ

 ".فَلْيَُخاِلْف َبنْيَ َّطَرَفيْهِ 
 ےن اہک ںیم ےن رکعہم ےس انسای مہ ےس اوبمیعن لضف نب دنیک ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ابیشن نب دبعارلنٰمح ےن ٰییحی نب ایب ریثک ےک واہطس ےس، اوہنں ےن رکعہم ےس، ٰییحی

وک ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس انس، وہ رفامےت ےھت۔ ںیم اس یک وگایہ داتی وہں ہک روسل اہلل ںیم ےن ان ےس وپاھچ اھت وت رکعہم ےن اہک ہک

 اخمفل تمس ےک دنکےھ رپ ڈال انیل اچےیہ۔ےن ہی اراشد رفامےت انس اھت ہک وج صخش اکی ڑپکے ںیم امنز ڑپےھ اےس ڑپکے ےک دوونں انکروں وک اس ےک 
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 :بَاُب إَِذا ََكَن اّثلَوُْب َضيًِقا -6
 بج ڑپکا گنت وہ وت ایک ایک اجےئ ؟: ابب

 311 :دحثی ربمن

ّنْلَا     :قَاَل       ،  احْلَارِِث َسِعيِد بِْن  َعنْ       ،  فُلَيُْح ْبُن ُسلَيَْمانَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن َصاِلٍح  َحَدَثنَا
َ
َعِن       ،  َجابَِر ْبَن َعبِْد اهللَِ  َسأ

ْسَفارِهِ، "     :الَصاَلِة ِِف اّثلَوِْب الَْواِحِد ؟ َفَقاَل 
َ
ْمِري      َخرَْجُت َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف َبْعِض أ

َ
 فَِجئُْت ََلْلًَة بِلَْعِض أ

 ، تُُه      :قَاَل       فَلََما انرَْصََف،       فَاْشتََملُْت بِِه وََصلَيُْت إََِل َجانِِبِه،       فَوََجْدتُُه يَُصيَِل وََعيََلَ ثَوْب  َواِحد  ْخرَبْ
َ
ى يَا َجابُِر ؟ فَأ َما الُْسَ

يُْت ؟ قُلُْت َما َهَذا اَِل      :قَاَل       فَلََما فَرَْغُت،       ِِبَاَجِِت، 
َ
ي َرأ فَإِْن ََكَن َواِسًعا فَاّتْلَِحْف      :قَاَل       ََكَن ثَوْب  َيْعِِن َضاَق،      :ْشِتَماُل اَِلِ

 ".َوإِْن ََكَن َضيًِقا فَاتَِّزْر بِهِ       بِِه، 
ح نب نامیلن ےن، وہ دیعس نب احرث ےس، اہک

فلي 

 مہ ےن اجرب نب دبعاہلل ےس اکی ڑپکے ںیم امنز ڑپےنھ ےک ابرے ںیم مہ ےس ٰییحی نب اصحل ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس 

ںیم ایگ۔ اکی رات ںیم یسک رضورت یک وہج ےس آپ ےک اپس آای۔ ںیم  (زغوہ وباط) ےک اسھت اکی رفس یلص اہلل ہیلع وملس ںیم یبن رکمی وپاھچ۔ وت آپ ےن رفامای ہک

وغشمل ںیہ، اس وتق ریمے ندن رپ رصف اکی یہ ڑپکا اھت۔ اس ےیل ںیم ےن اےس ٹیپل ایل اور آپ ےک ابزو ںیم وہ رک امنز ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس ےن داھکی ہک آپ

ےس اینپ رضورت  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم یھب امنز ںیم رشکی وہ ایگ۔ بج آپ امنز ےس افرغ وہےئ وت درایتف رفامای اجرب اس رات ےک وتق ےسیک آےئ؟ ںیم ےن آپ

اس ) ڑپکا اھت (اکی یہ)ےن وپاھچ ہک ہی مت ےن ایک ٹیپل راھک اھت ےسج ںیم ےن داھکی۔ ںیم ےن رعض یک ہک یلص اہلل ہیلع وملس ۔ ںیم بج افرغ وہ ایگ وت آپےک قلعتم اہک

 گنت وہ وت اس وک دنبہت ےک  رر رپ ابدنھ ایل رک۔ ےن رفامای ہک ارگ وہ اشکدہ وہ وت اےس ایھچ رطح ٹیپل ایل رک اور ارگ یلص اہلل ہیلع وملس آپ (رطح ہن اتٹیپل وت ایک رکات
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بُو َحاِزمٍ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُسْفيَانَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
َمَع ََكَن رَِجال  يَُصلُوَن      :قَاَل       ،  َسْهِل  َعنْ       ،  أ

ْعنَاقِِهْم َكَهيْئَِة الِصبْيَاِن، 
َ
ْزرِِهْم لََعَ أ

ُ
ََل تَْرَفْعَن رُُءوَسُكَن َحََّت "     :َوقَاَل لِلنَِساءِ       اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََعقِِدي أ

 ".يَْستَِوَي الرَِجاُل ُجلُوًسا
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 دیعس اطقن ےن، اوہنں ےن ایفسن وثری ےس، اوہنں ےن اہک ھجم ےس اوباحزم ہملس نب دانیر ےن ایبن ایک لہس نب دعس اسدعی مہ ےس دسمد ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ٰییحی نب

ےک آپ ) ےک اسھت وچبں یک رطح اینپ رگدونں رپ ازارںی ابدنےھ وہےئ امنز ڑپےتھ ےھت اور وعروتں وک یلص اہلل ہیلع وملس یئک آدیم یبن رکمی ےس، اوہنں ےن اہک ہک

 اس وتق کت ہن ااھٹںیئ بج کت رمد دیسےھ وہ رک ھٹیب ہن اجںیئ۔ (دجسے ےس) مکح اھت ہک اےنپ رسوں وک (زامےن ںیم

 

 

 

ِمَيةِ  -7
ْ
 :بَاُب الَصاَلِة ِِف اجْلَُبِة الَّشأ

 اشم ےک ےنب وہےئ ہغچ ںیم امنز ڑپےنھ ےک ایبن ںیم: ابب

ًسا، ِِف اّثلِيَاِب      :َوقَاَل احْلََسنُ 
ْ
يُْت الُّزْهِرَي يَلْبَُس ِمْن ِثيَاِب اَْلََمِن َما      :َوقَاَل َمْعَمر        يَنُْسُجَها الَْمُجويِِسُ لَْم يََر بَِها بَأ

َ
َرأ

ِِب َّطاِلٍب ِِف ثَوٍْب َغرْيِ َمْقُصورٍ       ُصِبَغ بِابْلَْوِل، 
َ
 .وََصىَل َعيَِلُ ْبُن أ

 امای ہک نج ڑپکوں وک اپریس  ےتن ںیہ اس وک اامعتسل رکےن ںیم وکیئ ابقتح ںیہن۔ رمعم نب رادش ےن رفامای ہک ںیم ےن انب اہشب زرہی وکاامم نسح رصبی رہمح اہلل ےن رف

 نہپ رک امنز ڑپیھ۔اشیپب ےس رےگن اجےت ےھت اور یلع نب ایب اطبل ر ی اہلل ہنع ےن ےئن ریغب دےلھ ڑپکے  (الحل اجونروں ےک) نمی ےک ان ڑپکوں وک ےنہپ داھکی وج

 

 

 

 313 :دحثی ربمن

بُو ُمَعاِوَيةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا
َ
ْعَمِش  َعِن       ،  أ

َ
وقٍ  َعنْ       ،  ُمْسِلمٍ  َعنْ       ،  اْْل      :قَاَل       ،  ُمِغرَيَة بِْن ُشْعبَةَ  َعنْ       ،  َمْْسُ

َخْذُتَها،       يَا ُمِغرَيُة ُخْذ اْْلَِداَوَة،      :َفَقاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف َسَفٍر، ُكنُْت َمَع اّنَليِِبِ "
َ
فَاّْنَّطلََق رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ       فَأ

ِميَ 
ْ
، َعلَيِْه وََسلََم َحََّت تََواَرى َعِِن َفَقََض َحاَجتَُه وََعلَيِْه ُجَبة  َشأ ْخَرَج يََدُه       فََذَهَب َِلُْخِرَج يََدُه ِمْن ُكِمَها فََّضاقَْت،       ة 

َ
فَأ

ْسَفِلَها َفَصبَبُْت َعلَيِْه، 
َ
 وُُضوَءُه لِلَصاَلِة َوَمَسَح لََعَ ُخَفيِْه ُثَم َصىَل       ِمْن أ

َ
 ".َفتَوََضأ

 ےن اشمع ےک واہطس ےس، اوہنں ےن ملسم نب  حیب ےس، اوہنں ےن رسموق نب ادجع ےس، اوہنں ےن ریغمہ نب مہ ےس ٰییحی نب ومٰیس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اوباعموہی

اپین یک اھچلگ ااھٹ ےل۔ ! ںیم اھت۔ آپ ےن اکی ومعق رپ رفامای۔ ریغمہ (زغوہ وبتک) ےک اسھت اکی رفس یلص اہلل ہیلع وملس ںیم یبن رکمی ہبعش ےس، آپ ےن رفامای ہک

 ےل اور ریمی رظنوں ےس پھچ ےئگ۔ آپ ےن اضقےئ احتج یک۔ اس وتق آپ اشیم ہبج ےنہپ وہےئ ےھت۔  یلص اہلل ہیلع وملس ااھٹ ایل۔ رھپ روسل اہللںیم ےن اےس 
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یلص  رپ اپین ڈاال۔ آپں آپ اہھت وھکےنل ےک ےیل آنیتس اورپ ڑچاھین اچےتہ ےھت نکیل وہ گنت یھت اس ےیل آنیتس ےک ادنر ےس اہھت ابرہ اکنال۔ ںیم ےن آپ ےک اہوھت

 امنز ےک ووض یک رطح ووض ایک اور اےنپ نیفخ رپ حسم ایک۔ رھپ امنز ڑپیھ۔ وملس ےناہلل ہیلع 

 

 

 

 :بَاُب َكَراِهيَِة اّتَلَعِري ِِف الَصاَلِة َوَغرْيَِها -8
 (وہ ای اور یسک احل ںیم ) اگنن وہےن یک رکا تی امنز ںیم ( الب رضورت : ) ابب

 314 :ربمندحثی 

     :قَاَل       ،  َعْمُرو ْبُن ِدينَارٍ  َحَدَثنَا      ،  َزَكِرَياُء ْبُن إِْسَحاَق  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َرْوح   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َمَّطُر ْبُن الَْفّْضِل  َحَدَثنَا
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن َينُْقُل َمَعُهُم احْلَِجاَرَة لِلَْكْعبَِة وََعلَيِْه إَِزارُهُ "      َُيَِدُث،  َجابَِر ْبَن َعبِْد اهللَِ َسِمْعتُ 

َ
، أ

ِِخ،      :َفَقاَل ََلُ الَْعَباُس َعُمهُ       
َ
فََجَعلَُه لََعَ       فََحلَُه،      :قَاَل       ُدوَن احْلَِجاَرِة، لَْو َحلَلَْت إَِزارََك فََجَعلَْت لََعَ َمنِْكبَيَْك       يَا اْبَن أ

 ".َفَما ُرِِئَ َبْعَد َذلَِك ُعْرَيانًا َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       َمنِْكبَيِْه فََسَقَّط َمْغِّشًيا َعلَيِْه، 
 ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس زرکای نب ااحسق ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس رمعو نب دانیر مہ ےس رطم نب لضف ےن ایبن ایک اوہنں ےن اہک مہ ےس روح نب ابعدہ ےن

ہبعک ےک ےیل رقشی  (وبنت ےس ےلہپ) یلص اہلل ہیلع وملس وسل اہللےن، اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن اجرب نب دبعاہلل ااصنری ر ی اہلل امہنع ےس انس، وہ ایبن رکےت ےھت رہ

ےک اچچ ابعس ےن اہک ہک ےجیتھب ویکں ںیہن مت دنبہت وھکل ہ ےت اور اےس  یلص اہلل ہیلع وملس رھتپ ڈوھ رےہ ےھت۔ اس وتق آپ دنبہت ابدنےھ وہےئ ےھت۔ آپےک اسھت 

اور اکدنےھ رپ رھک ایل۔ ایس وتق یشغ اھک رک  ےن دنبہت وھکل ایل یلص اہلل ہیلع وملس اجرب ےن اہک ہک آپ (اتہک مت رپ آاسین وہ اجےئ)رھتپ ےک ےچین اےنپ اکدنےھ رپ رھک ہ ےت

 ( یلص اہلل ہیلع وملس ) رگ ڑپے۔ اس ےک دعب آپ یھبک  ےگن ںیہن دےھکی ےئگ۔

 

 

 

اِويِل َواّتُلَباِن َوالَْقبَاءِ  -9  :بَاُب الَصاَلِة ِِف الَْقِميِص َوالَْسَ
 ڑپےنھ ےک ایبن ںیم نہپ رک امنز( ہغچ ) صیمق اور اپاجہم اور اجایگن اور ابقء : ابب
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 315 :دحثی ربمن

يُوَب  َعنْ       ،  َِحَاُد ْبُن َزيْدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن َحْرٍب  َحَدَثنَا
َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  ُُمََمدٍ  َعنْ       ،  أ

َ
قَاَم رَُجل  إََِل      :قَاَل       ،  أ

ََلُ، اّنَليِِبِ َصىَل 
َ
ُد ثَْوَبنْيِ "     :َعِن الَصاَلِة ِِف اّثلَوِْب الَْواِحِد ؟ َفَقاَل       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فََسأ َوُُكُُكْم جَيِ

َ
َل رَُجل  ُعَمَر،       ، "أ

َ
ُثَم َسأ

وِْسُعوا،      :َفَقاَل       
َ
ِِف       ِِف إَِزاٍر َوَقبَاٍء،       ِِف إَِزاٍر َوقَِميٍص،       َصىَل رَُجل  ِِف إَِزاٍر َورَِداٍء،       َيابَُه، ََجََع رَُجل  َعلَيِْه ثِ       إَِذا وََسَع اهللَُ فَأ

اِويَل َوقَِميٍص،  اِويَل َورَِداٍء ِِف ََسَ اِويَل َوَقبَاٍء،       ََسَ ْحِسبُُه،      :قَاَل       ، ِِف ُتَباٍن َوقَِميٍص       ِِف ُتَباٍن َوَقبَاٍء،       ِِف ََسَ
َ
ِِف ُتَباٍن      :قَاَل       َوأ

 .َورَِداءٍ 
 ےس، آپ ےن رفامای مہ ےس نامیلن نب رحب ےن ایبن ایک ہک اہک مہ ےس امحد نب زدی ےن اویب ےک واہطس ےس، اوہنں ےن دمحم ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع

ےن  یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسےنم ڑھکا وہا اور اس ےن رصف اکی ڑپکا نہپ رک امنز ڑپےنھ ےک ابرے ںیم وسال ایک۔ آپ وملسیلص اہلل ہیلع  اکی صخش یبن رکمی ہک

 رمع ر ی اہلل ہنع ےس اکی صخش ےن وپاھچ وت اوہنں ےن اہک بج اہلل اعتٰیل ےن ںیہمت (یہی ہلئسم) رفامای ہک ایک مت بس یہ ولوگں ےک اپس دو ڑپکے وہ ےتکس ںیہ؟ رھپ

ےھ، وکیئ دنبہت اور صیمق، وکیئ رفاتغ دی ےہ وت مت یھب رفاتغ ےک اسھت روہ۔ آدیم وک اچےیہ ہک امنز ںیم اےنپ ڑپکے ااھٹک رک ےل، وکیئ آدیم دنبہت اور اچدر ںیم امنز ڑپ

، وکیئ اجایگن اور ابقء ںیم، وکیئ اجایگن اور صیمق ںیم امنز ڑپےھ۔ اوبرہریہ ر ی دنبہت اور ابقء ںیم، وکیئ اپاجہم اور اچدر ںیم، وکیئ اپاجہم اور صیمق ںیم، وکیئ اپاجہم اور ابقء ںیم

 اہلل ہنع ےن اہک ہک ےھجم اید آات ےہ ہک آپ ےن ہی یھب اہک ہک وکیئ اجایگن اور اچدر ںیم امنز ڑپےھ۔

 

 

 

 311 :دحثی ربمن

ِِب ِذئٍْب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََعِصُم ْبُن َعيَِلٍ  َحَدَثنَا
َ
َل رَُجل  رَُسوَل      :قَاَل       ،  ابِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  َسالِمٍ  َعنْ       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  اْبُن أ

َ
َسأ

اِويَل،       يَص، ََل يَلْبَُس الَْقمِ "     :َما يَلْبَُس الُْمْحِرُم ؟ َفَقاَل      :َفَقاَل       اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  نَُس،       َوََل الَْسَ َوََل ثَْوًبا       َوََل الرُْبْ
،       َمَسُه الَّزْعَفَراُن،  ْسَفَل ِمَن       َوََل َورْس 

َ
ِد اّنَلْعلنَْيِ فَلْيَلْبَْس اْْلَُفنْيِ َوَْلَْقَّطْعُهَما َحََّت يَُكونَا أ َفَمْن لَْم جَيِ

 .َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِمثْلَهُ       ،  ابِْن ُعَمرَ  َعِن       ،  افِعٍ نَ  َوَعنْ "الَْكْعبنَْيِ 
 ر ی اہلل امہنع ےس، مہ ےس اعمص نب یلع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس انب ایب ذبئ ےن زرہی ےک وحاہل ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اسمل ےس، اوہنں ےن انب رمع

ےن رفامای ہک ہن صیمق  یلص اہلل ہیلع وملس ےس اکی آدیم ےن وپاھچ ہک ارحام ابدنےنھ واےل وک ایک اننہپ اچےیہ۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل رفامای ہکاوہنں ےن 

وہ ومزے  (نج ںیم اپؤں الھک راتہ وہ) صخش وک وجایتں ہن ںیلمےنہپ ہن اپاجہم، ہن ابران وکٹ اور ہن ااسی ڑپکا سج ںیم زرفعان اگل وہا وہ اور ہن ورس اگل وہا ڑپکا، رھپ ارگ یسک 
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ےس یھب  یلص اہلل ہیلع وملس اکٹ رک نہپ ےل اتہک وہ ونخٹں ےس ےچین وہ اجںیئ اور انب ایب ذبئ ےن اس دحثی وک انعف ےس یھب رواتی ایک، اوہنں ےن ااسی یہ یبن رکمی

 رواتی ایک ےہ۔

 

 

 

 :الَْعْوَرةِ بَاُب َما يَْسَُتُ ِمَن  -11
 رتس اک ایبن سج وک ڈاھانکن اچےیہ: ابب

 311 :دحثی ربمن

ِِب َسِعيٍد  َعنْ       ،  ُعبَيِْد اهللَِ بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن ُعتْبَةَ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  ََلْث   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيدٍ  َحَدَثنَا
َ
أ

نَُه قَاَل       ،  اْْلُْدِرِي 
َ
ْن ََيَْتيِِبَ الرَُجُل ِِف ثَوٍْب َواِحٍد لَيَْس       َّنََه رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َعِن اْشِتَماِل الَصَماِء، "     :أ

َ
َوأ

ء    ".لََعَ فَرِْجِه ِمنُْه َِشْ
یبن  ےس ثیل ےن انب اہشب ےس ایبن ایک، اوہنں ےن دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ےس، اوہنں ےن اوب دیعس دخری ےس ہک مہ ےس ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک، اہک مہ

رپ دحیلعہ ےن امصء یک رطح ڑپکا ندن رپ ٹیپل ےنیل ےس عنم رفامای اور اس ےس یھب عنم رفامای ہک آدیم اکی ڑپکے ںیم اابتحء رکے اور اس یک رشاگمہ  یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 وکیئ دورسا ڑپکا ہن وہ۔

 

 

 311 :دحثی ربمن

ِِب الِّزنَادِ  َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  قَِبيَصُة ْبُن ُعْقبَةَ  َحَدَثنَا
َ
ْعَرِج  َعِن       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
َّنََه اّنَليِِبُ َصىَل "     :قَاَل       ،  أ

 ، ْن يَّْشتَِمَل الَصَماَء،       َعِن اللَِماِس َواّنلِبَاِذ،       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َعْن َبيَْعتنَْيِ
َ
ْن ََيْتيَِِبَ الرَُجُل ِِف ثَوٍْب َواِحدٍ       َوأ

َ
 ".َوأ

ہک یبن  اند ےس  لق رکےت ںیہ، وہ ارعج ےس، وہ اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےسمہ ےس ہصیبق نب ہبقع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ایفسن ےن ایبن ایک، وج اوبازل

سج اک ایبن اورپ ) ےن دو رطح یک عیب و رفوتخ ےس عنم رفامای۔ اکی وت وھچےن یک عیب ےس، دورسے ےنکنیھپ یک عیب ےس اور اامتشل امصء ےس یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 ےنھٹیب ےس۔اور اکی ڑپکے ںیم وگٹ امر رک  (زگرا
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ِِخ ابِْن ِشَهاٍب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َيْعُقوُب ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَحاُق  َحَدَثنَا
َ
ِن      :قَاَل       ،  َعِمهِ  َعنْ       ،  اْبُن أ ْخرَبَ

َ
ُِحَيُْد  أ

نَ       ،  َعوٍْف ْبُن َعبِْد الرَِْحَِن بِْن 
َ
بَا ُهَريَْرةَ  أ

َ
بُو بَْكٍر ِِف تِلَْك احْلََجِة ِِف ُمؤَِذِّننَي، "     :قَاَل       ،  أ

َ
ْن       َبَعثَِِن أ

َ
يَْوَم اّنَلْحِر نُؤَِذُن بِِمًَن أ

 ، رَْدَف رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه      :يُْد ْبُن َعبِْد الرَِْحَِن قَاَل ُِحَ       ََل ََيَُج َبْعَد الَْعاِم ُمْْشِك  َوََل َيُّطوَف بِابْلَيِْت ُعْرَيان 
َ
ُثَم أ

اَءة ،       وََسلََم َعِلًيا،  ْن يُؤَِذَن برَِبَ
َ
َمَرُه أ

َ
بُو ُهَريَْرةَ       فَأ

َ
ْهل ِمًَن يَْوَم اّنَلْحِر،      :قَاَل أ

َ
َذَن َمَعنَا َعيَِلٌ ِِف أ

َ
 ََيُُج َبْعَد الَْعاِم ُمْْشِك  ََل       فَأ

 ".َوََل َيُّطوُف بِابْلَيِْت ُعْرَيان  
 واہطس ےس، اوہنں ےن اہک مہ ےس ااحسق ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس وقعیب نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ےھجم ریمے اھبیئ انب اہشب ےن اےنپ اچچ ےک

ذی اہجحل یک دوسںی ) اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہک اس جح ےک ومعق رپ ےھجم اوبرکب ر ی اہلل ہنع ےن ویم رحن  ربخ دی ہکےھجم دیمح نب دبعارلنٰمح نب وعف ےن

صخش  ےگن وہ رک تیب یئ ںیم االعن رکےن واولں ےک اسھت اجیھب۔ اتہک مہ ٰینم ںیم اس ابت اک االعن رک دںی ہک اس اسل ےک دعب وکیئ رشمک جح ںیہن رک اتکس اور وک (اترخی

ےن یلع ر ی اہلل ہنع وک اوبرکب ر ی اہلل ہنع ےک ےھچیپ اجیھب اور اںیہن مکح  یلص اہلل ہیلع وملس اہلل اک  راف ںیہن رک اتکس۔ دیمح نب دبعارلنٰمح ےن اہک اس ےک دعب روسل اہلل

اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یلع ر ی اہلل ہنع ےن امہرے اسھت رحن ےک دن ٰینم دای ہک وہ وسرۃ ربات ڑپھ رک انس دںی اور اس ےک اضمنیم اک اعم االعن رک دںی۔ 

 ںیم دوسںی اترخی وک ہی انسای ہک آج ےک دعب وکیئ رشمک ہن جح رک ےکس اگ اور ہن تیب اہلل اک  راف وکیئ صخش  ےگن وہ رک رک ےکس اگ۔

 

 

 

 :بَاُب الَصاَلِة بَِغرْيِ رَِداءٍ  -11
 اچدر اوڑےھ رصف اکی ڑپکے ںیم ٹپل رک امنز ڑپانھ یھب اجزئ ےہ ریغب: ابب

 312 :دحثی ربمن

ِِب الَْمَواِِل  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  َعبُْد الَْعِّزيِّز ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا
َ
َجابِِر بِْن  َدَخلُْت لََعَ "     :قَاَل       ،  ُُمََمِد بِْن الُْمنَْكِدرِ  َعنْ       ،  اْبُن أ

،  َعبِْد اهللَِ  بَا َعبِْد اهللَِ،      :فَلََما انرَْصََف قُلْنَا      َوُهَو يَُصيَِل ِِف ثَوٍْب ُملْتَِحًفا بِِه َورَِداُؤُه َموُْضوع 
َ
تَُصيَِل َورَِداُؤَك َموُْضوع  ؟       يَا أ

ْن يََراِِن اجْلُهَ       َّنَعْم،      :قَاَل 
َ
ْحبَبُْت أ

َ
يُْت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل َهَكَذا      اُل ِمثْلُُكْم، أ

َ
 ".َرأ

ںیم اجرب نب دبعاہلل ااصنری یک دختم ںیم احرض وہا۔  مہ ےس دبعازعلزی نب دبعاہلل اویسی ےن ایبن ایک، اہک ھجم ےس دبعارلنٰمح نب ایب اوملال ےن دمحم نب دکنمر ےس، اہک

آپ یک ! اوبدبعاہلل  ڑپکا اےنپ ندن رپ ےٹیپل وہےئ امنز ڑپھ رےہ ےھت، احالہکن ان یک اچدر اگل ریھک وہیئ یھت۔ بج آپ امنز ےس افرغ وہےئ وت مہ ےن اہک اےوہ اکی
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ےھجم اس رطح امنز ڑپےتھ دھکی ںیل، ںیم ےن امنز ڑپھ رےہ ںیہ۔ اوہنں ےن رفامای، ںیم ےن اچاہ ہک مت ےسیج اجلہ ولگ  (اےس اوڑےھ ریغب) اچدر ریھک وہیئ ےہ اور آپ

 وک ایس رطح اکی ڑپکے ںیم امنز ڑپےتھ داھکی اھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس یھب یبن رکمی

 

 

 

 :بَاُب َما يُْذَكُر ِِف الَْفِخذِ  -12
 ران ےس قلعتم وج رواںیتی آیئ ںیہ: ابب

بُو َعبْد اهللَِ 
َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم الَْفِخُذ َعْوَرة ،       َوُُمََمِد بِْن َجْحٍش،       وََجْرَهٍد،       َعَباٍس، َوُيْرَوى َعْن ابِْن      :قَاَل أ

نَُس ْبُن َمالٍِك       
َ
بُ       َحَْسَ اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َعْن فَِخِذهِ،      :َوقَاَل أ

َ
ْسنَُد،      :و َعبْد اهللَِ قَاَل أ

َ
نٍَس أ

َ
وََحِديُث       وََحِديُث أ

ْحَوُط َحََّت َُيَْرَج ِمَن اْخِتاَلفِِهمْ 
َ
 .َجْرَهٍد أ

ےہ۔ اسن ر ی اہلل ہنع ےن ےس ہی  لق ایک ہک ران رشاگمہ  یلص اہلل ہیلع وملس ےن اہک ہک انب ابعس، رجدہ اور دمحم نب شجح ےن یبن رکمی (اامم اخبری رہمح اہلل) اوبدبعاہلل

ےتہک ںیہ ہک اسن ر ی اہلل ہنع یک دحثی دنس ےک اابتعر ےس  (اامم اخبری رہمح اہلل) اینپ ران وھکیل۔ اوبدبعاہلل (گنج ربیخ ںیم) ےن یلص اہلل ہیلع وملس اہک ہک یبن رکمی

 ںیم املعء ےک ابیمہ االتخف ےس چب اجےت ںیہ۔زایدہ حیحص ےہ۔ اور رجدہ یک دحثی ںیم تہب اایتحط وحلمظ ےہ۔ اس رطح مہ اس ابرے 

 

 

 

بُو ُموََس 
َ
نَّْزَل اهللَُ لََعَ      :َوقَاَل َزيُْد ْبُن ثَابٍِت       َغَّطى اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُرْكبَتَيِْه ِحنَي َدَخَل ُعثَْماُن،      :َوقَاَل أ

َ
أ

ْن تَُرَض فَِخِذي      وََسلََم َوفَِخُذُه لََعَ فَِخِذي،  رَُسوَِلِ َصىَل اهللَُ َعلَيْهِ 
َ
 .َفثَُقلَْت َعيََلَ َحََّت ِخْفُت أ

ےن ےن اےنپ ےنٹھگ ڈاھکن ےیل اور زدی نب اثتب ےن اہک ہک اہلل اعتٰیل  یلص اہلل ہیلع وملس اور اوبومٰیس ارعشی ر ی اہلل ہنع ےن اہک ہک امثعن ر ی اہلل ہنع آےئ وت یبن رکمی

یک ران ابمرک ریمی ران رپ یھت، آپ یک ران اینت اھبری وہ یئگ یھت ہک  یلص اہلل ہیلع وملس رپ اکی رمہبت ویح انزل رفامیئ۔ اس وتق آپ یلص اہلل ہیلع وملس اےنپ روسل

 ےھجم اینپ ران یک ڈہی وٹٹ اجےن اک رطخہ دیپا وہ ایگ۔
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نٍَس  َعنْ       ،  َعبُْد الَْعِّزيِّز ْبُن ُصَهيٍْب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل ْبُن ُعلََيةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِبَْراِهيمَ َيْعُقوُب ْبُن  َحَدَثنَا
َ
َن "      ،  أ

َ
أ

 ، فََرِكَب نيَِِبُ اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم       َدَها َصاَلَة الَْغَداِة بَِغلٍَس، فََصَليْنَا ِعنْ       رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َغَّزا َخيرَْبَ
ِِب َّطلَْحَة، 

َ
نَا رَِديُف أ

َ
بُو َّطلَْحَة َوأ

َ
،       َوَرِكَب أ ْجَرى نيَِِبُ اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف ُزقَاِق َخيرَْبَ

َ
ُرْكبَِِت ّتَلََمُس  َوإِنَ       فَأ

ّْنُظُر إََِل َبيَاِض فَِخِذ نيَِِبِ اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       فَِخَذ نيَِِبِ اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
َزاَر َعْن فَِخِذهِ َحََّت إِِِن أ ُثَم َحَْسَ اْْلِ

،      :قَاَل       فَلََما َدَخَل الَْقْرَيَة،       وََسلََم،  ْكرَبُ
َ
قَالََها ثاََلثًا،       َخِرَبْت َخيرَْبُ إِنَا إَِذا نََّزّنْلَا بَِساَحِة قَْوٍم فََساَء َصبَاُح الُْمنَْذِريَن،       اهللَُ أ

ْعَمالِِهْم،      :قَاَل       
َ
،      :َفَقالُوا      وََخَرَج الَْقْوُم إََِل أ ْصَحابِنَا َواْْلَِميُس َيْعِِن اجْلَيَْش،      :َعبُْد الَْعِّزيّزِ قَاَل       ُُمََمد 

َ
     :قَاَل       َوقَاَل َبْعُض أ

َصبْنَاَها َعنَْوًة فَُجِمَع الَسيِْبُ فََجاَء ِدْحيَُة، 
َ
،       يَا نيَِِبَ اهللَِ،      :َفَقاَل       فَأ ْعِّطِِن َجاِرَيًة ِمَن الَسيِْبِ

َ
فَُخْذ َجاِرَيًة،       اْذَهْب،      :قَاَل       أ

       ، َخَذ َصِفَيَة بِنَْت ُحَِيٍ
َ
ْعَّطيَْت ِدْحيََة َصِفَيَة بِنَْت ُحَِيٍ       يَا نيَِِبَ اهللَِ،      :َفَقاَل       فََجاَء رَُجل  إََِل اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       فَأ

َ
أ

     :قَاَل       فَلََما َّنَظَر إََِلَْها اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       فََجاَء بَِها،       اْدُعوُه بَِها،      :قَاَل       يَْظَة َواّنَلِّضرِي ََل تَْصلُُح إََِل لََك، َسيَِدَة قُرَ 
      :قَاَل       ُخْذ َجاِرَيًة ِمَن الَسيِْبِ َغرْيََها، 

َ
بَا َِحَّْزَة،      :َفَقاَل ََلُ ثَابِت        ْعتََقَها اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوتََّزوََجَها، فَأ

َ
َما       يَا أ

ْصَدَقَها ؟ َقاَل 
َ
مُ       َّنْفَسَها،      :أ

ُ
ْعتََقَها َوتََّزوََجَها َحََّت إَِذا ََكَن بِالَّطِريِق َجَهَّزْتَها ََلُ أ

َ
ْهَدْتَها ََلُ ِمَن اللَيِْل،  أ

َ
ْصبََح       ُسلَيٍْم فَأ

َ
َفأ

ء  فَلْيَِجْئ بِِه،      :َفَقاَل       اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َعُروًسا،  َوبََسَّط نَِّطًعا فََجَعَل الرَُجُل يَِجُء بِاّتَلْمِر       َمْن ََكَن ِعنَْدُه َِشْ
ْحِسبُُه قَْد َذَكَر الَسِويَق،      :قَاَل       ُجُل يَِجُء بِالَسْمِن، وََجَعَل الرَ 

َ
فَََكنَْت َوَِلَمَة رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ       فََحاُسوا َحيًْسا،      :قَاَل       َوأ

 ".َعلَيِْه وََسلَمَ 
یبن  ہیلع ےن ہک اہک ںیمہ دبعازعلزی نب بیہص ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس رواتی رک ےک ہکمہ ےس وقعیب نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اامسلیع نب 

وسار وہےئ۔ اور اوبہحلط یھب  یلص اہلل ہیلع وملس زغوہ ربیخ ںیم رشتفی ےل ےئگ۔ مہ ےن واہں رجف یک امنز ادنریھے یہ ںیم ڑپیھ۔ رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

یک  یلص اہلل ہیلع وملس ےن اینپ وساری اک رخ ربیخ یک ویلگں یک رطف رک دای۔ ریما انٹھگ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس  اوبہحلط ےک ےھچیپ اھٹیب وہا اھت۔ یبن رکمیوسار وہےئ۔ ںیم

یک افشف اور دیفس راونں یک دیفسی  یلص اہلل ہیلع وملس رکمیےن اینپ ران ےس دنبہت وک اٹہای۔ اہیں کت ہک ںیم یبن  یلص اہلل ہیلع وملس ران ےس وھچ اجات اھت۔ رھپ یبن رکمی

اہلل بس ےس ڑبا ےہ، ربیخ ربابد وہ ایگ، بج مہ یسک وقم  «اهلل اكرب» ےن رفامای یلص اہلل ہیلع وملس اور کمچ دےنھکی اگل۔ بج آپ ربیخ یک یتسب ںیم دالخ وہےئ، وت آپ

 سوحنس وہ اجیت ےہ۔ آپ ےن ہی نیت رمہبت رفامای، اس ےن اہک ہک ربیخ ےک وہیدی ولگ اےنپ اکومں ےک ےیل ابرہ ےلکن ےک آنگن ںیم ارت اجںیئ وت ڈراےئ وہےئ ولوگں یک حبص

آن ےچنہپ۔ اور دبعازعلزی راوی ےن اہک ہک ضعب اسن ر ی اہلل ہنع ےس رواتی رکےن واےل امہرے اسویھتں  ( یلص اہلل ہیلع وملس ) یہ ےھت ہک وہ الچ اےھٹ دمحم
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سپ مہ ےن ربیخ ڑل رک حتف رک ایل اور دیقی عمج ےئک ےئگ۔ رھپ  (رکشل ےل رک چنہپ ےئگ یلص اہلل ہیلع وملسینعی وہ الچ اےھٹ ہک دمحم) اک ظفل یھب  لق ایک ےہ « واْلميس» ےن

ےن رفامای ہک اجؤ وکیئ ابدنی ےل ول۔ اوہنں  اہلل ہیلع وملسیلص  دیقویں ںیم ےس وکیئ ابدنی ےھجم انعتی ےئیجیک، آپ! دہیح ر ی اہلل ہنع آےئ اور رعض یک ہک ای روسل اہلل

ہیفص وج رقہظی اور ریضن ےک رسدار یک یٹیب ! یک دختم ںیم احرض وہا اور رعض یک ای روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ہیفص تنب ییح وک ےل ایل۔ رھپ اکی صخش یبن رکمی

رفامای ہک دہیح وک ہیفص ےک اسھت البؤ، وہ الےئ ےئگ۔  وملس ےنیلص اہلل ہیلع   ےک ےیل انمبس ںیھت۔ اس رپ آپںیہ، اںیہن آپ ےن دہیح وک دے دای۔ وہ وت رصف آپ یہ

زاد رک دای ےن ہیفص وک آ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اںیہن داھکی وت رفامای ہک دیقویں ںیم ےس وکیئ اور ابدنی ےل ول۔ راوی ےن اہک ہک رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس بج یبن رکمی

ےن ایک راھک اھت؟ اسن ر ی اہلل ہنع ےن رفامای  یلص اہلل ہیلع وملس ان اک برہ یبن رکمی! اور اںیہن اےنپ اکنح ںیم ےل ایل۔ اثتب انبین ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک اوبزمحہ

ےن اںیہن دنہل انبای اور یبن  (اسن ر ی اہلل ہنع یک وا دہ) ام میلس ر ی اہلل اہنع ہک وخد اںیہن یک آزادی ان اک برہ اھت اور ایس رپ آپ ےن اکنح ایک۔ رھپ راےتس یہ ںیم

ےن رفامای ہک سج ےک اپس یھب ھچک  اہلل ہیلع وملس آپ یلصدواہل ےھت، اس ےیل  یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس رات ےک وتق اجیھب۔ اب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 الےئ۔ آپ ےن اکی ڑمچے اک درتس وخان اھچبای۔ ضعب باحہب وجھکر الےئ، ضعب یھگ، دبعازعلزی ےن اہک ہک ریما ایخل ےہ اسن ر ی اہلل ہنع ےناھکےن یک زیچ وہ وت اہیں 

 اک وہمیل اھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس وتس اک یھب ذرک ایک۔ رھپ ولوگں ےن ان اک ولحہ انب ایل۔ ہی روسل اہلل

 

 

 

ُة ِِف اّثلِيَاِب بَاب  ِف َكْم تَُصيَِل  -13
َ
 :الَْمْرأ

 وعرت ےنتک ڑپکوں ںیم امنز ڑپےھ ؟: ابب

َجّْزتُهُ      :َوقَاَل ِعْكِرَمةُ 
َ
 .لَْو َوارَْت َجَسَدَها ِِف ثَوٍْب َْل

 اور رکعہم ےن اہک ہک ارگ وعرت اانپ اسرا مسج اکی یہ ڑپکے ےس ڈاھپن ےل وت یھب امنز درتس ےہ۔

 

 

312 :دحثی ربمن  

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعنْ       ،  ُشَعيْب   أ ْخرَبَ

َ
نَ       ،  ُعْرَوةُ  أ

َ
لََقْد ََكَن رَُسوُل اهللَِ "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  أ

ُثَم يَرِْجْعَن إََِل ُبيُوتِِهَن َما       َهُد َمَعُه نَِساء  ِمَن الُْمْؤِمنَاِت ُمتَلَِفَعاٍت ِِف ُمُروِّطِهَن، َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل الَْفْجَر فَيَّشْ 
َحد  

َ
 ".َيْعِرُفُهَن أ
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یبن  اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن رفامای ہکمہ ےس اوباامیلن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ وک بیعش ےن زرہی ےس ربخ دی، اہک ہک ےھجم رعوہ نب زریب ےن ربخ دی ہک 

ےک اسھت امنز ںیم یئک املسمن وعرںیت اینپ اچدرںی اوڑےھ وہےئ رشکی امنز وہںیت، رھپ اےنپ  یلص اہلل ہیلع وملس رجف یک امنز ڑپےتھ اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 رھگوں وک واسپ یلچ اجیت ںیھت، اس وتق اںیہن وکیئ اچہپن ںیہن اتکس اھت۔

 

 

 

ْعاَلم  َوَّنَظَر إََِل َعلَِمَها -14
َ
 :بَاُب إَِذا َصىَل ِِف ثَوٍْب ََلُ أ

 ےگل وہےئ ڑپکے ںیم امنز ڑپانھ اور اس ےک  شق و اگنر وک دانھکی( لیب ) احہیش : ابب

 313 :دحثی ربمن

ِْحَُد ْبُن يُونَُس  َحَدَثنَا
َ
ّن اّنَليِِبَ       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  اْبُن ِشَهاٍب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َسْعدٍ إِبَْراِهيُم ْبُن  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
أ

 ، ْعاَلم 
َ
يَصٍة لََها أ ْعاَلِمَها َّنْظَرًة،       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َصىَل ِِف ََخِ

َ
اْذَهبُوا خِبَِميَصِِت َهِذِه "     :قَاَل       َف، فَلََما انرَْصَ       َفنََظَر إََِل أ

لَْهتِِْن آنًِفا َعْن َصاَلِِت 
َ
ِِب َجْهٍم فَإَِّنَها أ

َ
نِْبَجاِّنَيِة أ

َ
ِِب َجْهٍم َواْئتُوِن بِأ

َ
بِيهِ  َعنْ      : ِهَّشاُم ْبُن ُعْرَوةَ  َوقَاَل       ، "إََِل أ

َ
،  َعائَِّشةَ َعنْ       ،  أ

ْن َتْفِتنَِِن      :يِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ قَاَل اّنلَ       
َ
َخاُف أ

َ
نَا ِِف الَصاَلِة فَأ

َ
ّْنُظُر إََِل َعلَِمَها َوأ

َ
 .ُكنُْت أ

ں ےن رعوہ ےس، اوہنں ےن مہ ےس ادمح نب ویسن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ اربامیہ نب دعس ےن ربخ دی، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس انب اہشب ےن ایبن ایک، اوہن

و نین اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس ہک

 

و
م
ل

ےن اںیہن اکی  یلص اہلل ہیلع وملس ےن اکی اچدر ںیم امنز ڑپیھ۔ سج ںیم  شق و اگنر ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ام ا

  ہین وایل اچدر ےل آؤ، ویکہکن اس اچدر ےن  (ذحہفیاعرم نب ) رمہبت داھکی۔ رھپ بج امنز ےس افرغ وہےئ وت رفامای ہک ریمی ہی اچدر اوبمہج
 

 

ےک اپس ےل اجؤ اور ان یک ان

ےن رفامای ںیم امنز  یلص اہلل ہیلع وملس ایھب امنز ےس ھجم وک اغلف رک دای۔ اور ماشم نب رعوہ ےن اےنپ وا د ےس رواتی یک، اوہنں ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس ہک یبن رکمی

  راہ اھت، سپ ںیم ڈرا ہک ںیہک ہی ےھجم اغلف ہن رک دے۔ںیم اس ےک  شق و اگنر دھکی

 

 

 

ْو تََصاِويَر َهْل َتْفُسُد َصاَلتُُه َوَما ُينََْه َعْن َذلَِك  -15
َ
 :بَاُب إِْن َصىَل ِِف ثَوٍْب ُمَصلٍَب أ

 ای ںیہن اور ان یک اممتعن اک ایبن اےسی ڑپکے ںیم ارگ یسک ےن امنز ڑپیھ سج رپ بیلص ای ومرایتں ینب وہں وت امنز افدس وہ یگ: ابب
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 314 :دحثی ربمن

بُو َمْعَمٍر َعبُْد اهللَِ ْبُن َعْمٍرو َحَدَثنَا
َ
نٍَس  َعنْ       ،  َعبُْد الَْعِّزيِّز ْبُن ُصَهيٍْب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْوارِِث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
،  أ

ِميِّطي َعَنا قَِراَمِك َهَذا فَإِنَُه ََل تََّزاُل "     :َفَقاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       ِلَعائَِّشَة َسََتَْت بِِه َجانَِب بَيِْتَها، ََكَن قَِرام        
َ
أ

 ".تََصاِويُرُه َتْعرُِض ِِف َصاَلِِت 
دبعاولارث نب دیعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس دبعازعلزی نب بیہص ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس مہ ےس اوبرمعم دبعاہلل نب رمعو ےن ایبن ایک ہک اہک مہ ےس 

ےن رفامای  یلص اہلل ہیلع وملس اع ہش ر ی اہلل اہنع ےک اپس اکی رنیگن ابرکی رپدہ اھت ےسج اوہنں ےن اےنپ رھگ ےک اکی رطف رپدہ ےک ےیل اکٹل دای اھت۔ آپ  لق ایک ہک

 اسےنم ےس اانپ ہی رپدہ اٹہ دو۔ ویکہکن اس رپ  شق دشہ اصتوری ربارب ریمی امنز ںیم للخ ادناز وہیت ریہ ںیہ۔ہک ریمے 

 

 

 

 :بَاُب َمْن َصىَل ِِف فَُروِج َحِريٍر ُثَم نَّزََعهُ  -16
 سج ےن رمشی ےک وکٹ ںیم امنز ڑپیھ رھپ اےس ااتر دای: ابب

 315 :دحثی ربمن

ِِب اْْلرَْيِ  َعنْ       ،  يَِّزيدَ  َعنْ       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  اهللَِ ْبُن يُوُسَف َعبُْد  َحَدَثنَا
َ
ْهِدَي إََِل "     :قَاَل       ،  ُعْقبََة بِْن ََعِمرٍ  َعنْ       ،  أ

ُ
أ

ََل يَنْبَِِغ      :َوقَاَل       ُثَم انرَْصََف َفَْنََعُه نَّزًَْع َشِديًدا ََكلََْكرِهِ ََلُ،       َسُه فََصىَل ِفيِه، فَلَبِ       اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فَُروُج َحِريٍر، 
 ".َهَذا لِلُْمَتِقنيَ 

ےس، اوہنں ےن ہبقع نب اعرم ےس، اوہنں  مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ثیل نب دعس ےن زیدی نب بیبح ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اوباریخل رمدث

بج امنز  یلص اہلل ہیلع وملس انہپ اور امنز ڑپیھ نکیل آپ وملس ےنیلص اہلل ہیلع  وک اکی رمشی یک ابقء ہفحت ںیم دی یئگ۔ اےس آپ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےن اہک ہک

ےن رفامای ہی  یلص اہلل ہیلع وملس اےس نہپ رک انوگاری وسحمس رک رےہ ےھت۔ رھپ آپ  ہیلع وملسیلص اہلل ےس افرغ وہےئ وت ڑبی زیتی ےک اسھت اےس ااتر دای۔ وگای آپ

 رپزیہاگروں ےک القئ ںیہن ےہ۔

 

 

 

ِْحَرِ  -17
َ
 :بَاُب الَصاَلِة ِِف اّثلَوِْب اْل
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ِِب َزائَِدةَ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َعرَْعَرةَ  َحَدَثنَا
َ
ِِب ُجَحيَْفةَ  َعنْ       ،  ُعَمُر ْبُن أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َعْوِن بِْن أ

َ
يُْت رَُسوَل "     :قَاَل       ،  أ

َ
َرأ

َدٍم، 
َ
يُْت باَِل       اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف ُقَبٍة َِحَْراَء ِمْن أ

َ
َخَذ وَُضوَء رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، َوَرأ

َ
يُْت       ًَل أ

َ
َوَرأ

َصاَب ِمنُْه َشيْئًا َتَمَسَح بِِه،       اّنَلاَس يَبْتَِدُروَن َذاَك الْوَُضوَء، 
َ
َخَذ ِمْن بَلَِل يَِد َصاِحِبِه،       َفَمْن أ

َ
ُثَم       َوَمْن لَْم يُِصْب ِمنُْه َشيْئًا أ

ًة فََرَكَّزَها،  َخَذ َعَْنَ
َ
يُْت باَِلًَل أ

َ
ِة بِاّنَلاِس       وََخَرَج اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف ُحلٍَة َِحَْراَء ُمَّشِمًرا،       َرأ َصىَل إََِل الَْعَْنَ

 ، يُْت اّنَلاَس َواَِلَواَب َيُمرُ       َرْكَعتنَْيِ
َ
ةِ َوَرأ  ".وَن ِمْن َبنْيِ يََدِي الَْعَْنَ

 ی فہ
ح
ح

 ی فہ ےس، اوہنں ےن اےنپ وا د اوب
ح
ح

ںیم ےن  وبہ نب دبعاہلل ےس ہک مہ ےس دمحم نب رعرعہ ےن ایبن ایک، اہک ہک ھجم ےس رمع انب ایب زادئہ ےن ایبن ایک وعن نب ایب 

وک ووض رکا رےہ ںیہ اور  یلص اہلل ہیلع وملس اور ںیم ےن ہی یھب داھکی ہک البل ر ی اہلل ہنع یبن رکمیوک اکی رسخ ڑمچے ےک ہمیخ ںیم داھکی  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل

ہ اےس اےنپ اورپ لم اتیل اور رہ صخش آپ ےک ووض اک اپین احلص رکےن ےک ےیل اکی دورسے ےس آےگ ڑبےنھ یک وکشش رک راہ ےہ۔ ارگ یسک وک وھتڑا اس یھب اپین لم اجات وت و

ینپ اکی ربیھچ ااھٹیئ سج  اپین ہن اپ اتکس وت اےنپ اسیھت ےک اہھت یک رتی یہ احلص رکےن یک وکشش رکات۔ رھپ ںیم ےن البل ر ی اہلل ہنع وک داھکی ہک اوہنں ےن اارگ وکیئ

وپاشک ےنہپ وہےئ دنبہت ااھٹےئ وہےئ ابرہ  اکی رسخ (ڈریے ںیم ےس) یلص اہلل ہیلع وملس ےک ےچین ولےہ اک لھپ اگل وہا اھت اور اےس اوہنں ےن اگڑ دای۔ یبن رکمی

 ۔رشتفی الےئ اور ربیھچ یک رطف ہنم رک ےک ولوگں وک دو رتعک امنز ڑپاھیئ، ںیم ےن داھکی ہک آدیم اور اجونر ربیھچ ےک رپے ےس زگر رےہ ےھت

 

 

 

 :بَاُب الَصاَلِة ِِف الُسُّطوِح َوالِْمنرَْبِ َواْْلََّشِب  -18
 ڑکلی رپ امنز ڑپےنھ ےک ابرے ںیمتھچ ، ربنم اور : ابب

بُو َعبْد اهللَِ 
َ
ْو      :قَاَل أ

َ
ْو فَْوَقَها أ

َ
ْن يَُصىَل لََعَ اجْلُْمِد َوالَْقنَاِّطِر َوإِْن َجَرى ََتْتََها بَْول  أ

َ
ًسا أ

ْ
َماَمَها إَِذا ََكَن َولَْم يََر احْلََسُن بَأ

َ
أ

ة ،  بُو ُهرَ       بَيْنَُهَما ُسَْتَ
َ
 .وََصىَل اْبُن ُعَمَر لََعَ اّثلَلِْج       يَْرَة لََعَ َسْقِف الَْمْسِجِد بَِصاَلِة اْْلَِماِم، وََصىَل أ

اشیپب ےن رفامای ہک اامم نسح رصبی ربف رپ اور ولپں رپ امنز ڑپےنھ ںیم وکیئ اضمہقئ ںیہن ےتھجمس ےھت۔ وخاہ اس ےک ےچین، اورپ، اسےنم  (اامم اخبری رہمح اہلل) اوبدبعاہلل

اور وہ ےچین ) یک ادتقاء ںیم امنز ڑپیھیہ ویکں ہن ہہب راہ وہ رشبہکیط امنزی اور اس ےک چیب ںیم وکیئ آڑ وہ اور اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےن دجسم یک تھچ رپ ڑھکے وہ رک اامم 

 اور دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن ربف رپ امنز ڑپیھ۔ (اھت
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بُو َحاِزمٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا
َ
لُوا     :قَاَل       ،  أ

َ
ٍء       ،  َسْهَل ْبَن َسْعدٍ  َسأ ِي َِشْ

َ
ِمْن أ

ْعلَُم ِمِِن،      :الِْمنرَْبُ ؟ َفَقاَل 
َ
ثِْل الَْغابَِة،       َما بَِِقَ بِاّنَلاِس أ

َ
َعِملَُه فاَُلن  َمْوََّل فاَُلنََة لِرَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ُهَو ِمْن أ

 َوَرَكَع       َكرَبَ َوقَاَم اّنَلاُس َخلَْفُه،  فَاْستَْقبََل الِْقبْلَةَ       َوقَاَم َعلَيِْه رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِحنَي ُعِمَل َووُِضَع، "      
َ
َفَقَرأ

َسُه،       َوَرَكَع اّنَلاُس َخلَْفُه، 
ْ
رِْض،       ُثَم َرَفَع َرأ

َ
،       ُثَم رََجَع الَْقْهَقَرى فََسَجَد لََعَ اْْل        ُثَم َرَكَع،       ُثَم ََعَد إََِل الِْمنرَْبِ

ْ
َسُه، ُثَم َرَفَع َرأ

رِْض،       
َ
نُهُ       ُثَم رََجَع الَْقْهَقَرى َحََّت َسَجَد بِاْْل

ْ
بُو َعبْد اهللَِ       ، "َفَهَذا َشأ

َ
ِْحَُد ْبُن َحنْبٍَل      :قَاَل َعيَِلُ ْبُن الَْمِديِِنِ      :قَاَل أ

َ
لَِِن أ

َ
َسأ

لَْعَ ِمَن اّنَلاِس، فَ      :قَاَل       رَِِحَُه اهللَُ َعْن َهَذا احْلَِديِث، 
َ
َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن أ

َ
رَْدُت أ

َ
ْن       إَِّنَما أ

َ
َس أ

ْ
فاََل بَأ

لَْعَ ِمَن اّنَلاِس بَِهَذا احْلَِديِث، 
َ
ُل َعْن َهَذا َكِثرًيا فَلَْم تَْسَمْعُه إَِن ُسْفيَاَن ْبَن ُعيَيْنََة ََكَن يُسْ      :َفُقلُْت      :قَاَل       يَُكوَن اْْلَِماُم أ

َ
أ

 .ََل      :قَاَل       ِمنُْه، 
۔ اہک ہک ولوگں ےن لہس نب دعس مہ ےس یلع نب دبعاہلل دمینی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ایفسن نب ہنییع ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اوباحزم ہملس نب دانیر ےن ایبن ایک

اس ےک قلعتم ھجم ےس زایدہ اجےنن واال وکیئ ابیق ںیہن راہ ےہ۔ ربنم اغہب ےک  (داینےئ االسم ںیم) سک زیچ اک اھت۔ آپ ےن رفامای ہک اب ربنموبنی اسدعی ےس وپاھچ ہک

یلص اہلل ہیلع  وت روسل اہلل راھک ایگ (دجسم ںیم) ےک ےیل انبای اھت۔ بج وہ ایتر رک ےک یلص اہلل ہیلع وملس اھجؤ ےس انب اھت۔ الفں وعرت ےک الغم الفں ےن اےس روسل اہلل

 ڑپںیھ اور اس رپ ڑھکے وہےئ اور آپ ےن ہلبق یک رطف اانپ ہنم ایک اور ریبکت یہک اور ولگ آپ ےک ےھچیپ ڑھکے وہ ےئگ۔ رھپ آپ ےن رقآن دیجم یک آںیتی وملس

احتل ںیم آپ اےٹل اپؤں ےھچیپ ےٹہ۔ رھپ زنیم رپ دجسہ ایک۔ رھپ ربنم رپ  روکع ایک۔ آپ ےک ےھچیپ امتم ولگ یھب روکع ںیم  ےل ےئگ۔ رھپ آپ ےن اانپ رس ااھٹای۔ رھپ ایس

ےہ ربنم اک ہصق۔ دوابرہ رشتفی الےئ اور رقآت روکع یک، رھپ روکع ےس رس ااھٹای اور ہلبق یہ یک رطف رخ ےئک وہےئ ےھچیپ ولےٹ اور زنیم رپ دجسہ ایک۔ ہی 

نب دبعاہلل دمینی ےن اہک ہک ھجم ےس اامم ادمح نب لبنح ےن اس دحثی وک وپاھچ۔ یلع ےن اہک ہک ریما دصقم ہی ےہ ہک یبن  ےن اہک ہک یلع (اامم اخبری رہمح اہلل) اوبدبعاہلل

۔ یلع امنز ںیم ولوگں ےس اوےچن اقمم رپ ڑھکے وہےئ ےھت اس ےیل اس ںیم وکیئ رحج ہن وہان اچےیہ ہک اامم دتقمویں ےس اویچن ہگج رپ ڑھکا وہ یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 ینس ےہ وت اوہنں ےن وجاب نب دمینی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اامم ادمح نب لبنح ےس اہک ہک ایفسن نب ہنییع ےس ہی دحثی ارثک وپیھچ اجیت یھت، آپ ےن یھب ہی دحثی ان ےس

 دای ہک ںیہن۔
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نَا     :قَاَل       ،  يَِّزيُد ْبُن َهاُرونَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َعبِْد الرَِحيمِ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  ُِحَيْد  الَّطِويُل  أ

َ
ّن       ،  أ

َ
أ

ْو َكِتُفُه َوآََل ِمْن نِسَ       رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َسَقَّط َعْن فَرَِسِه، 
َ
َبٍة       ائِِه َشْهًرا، فَُجِحَّشْت َساقُُه أ فََجلََس ِِف َمْْشُ

ْصَحابُُه َيُعوُدونَُه،       ََلُ َدرََجتَُها ِمْن ُجُذوٍع، 
َ
تَاُه أ

َ
،       فَأ إَِّنَما ُجِعَل اْْلَِماُم َِلُْؤَتَم "     :قَاَل       فَلََما َسلََم،       فََصىَل بِِهْم َجالًِسا وَُهْم ِقيَام 

وا،       بِِه،  يَن،       َوإِْن َصىَل قَائًِما فََصلُوا ِقيَاًما،       َوِإَذا َسَجَد فَاْسُجُدوا،       َوِإَذا َرَكَع فَاْرَكُعوا،       فَإَِذا َكرَبَ فََكرِبُ َونََّزَل ِلتِْسٍع وَِعْْشِ
ونَ      :َفَقاَل       ا، إِنََك آََلَْت َشْهرً       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :َفَقالُوا        ".إَِن الَّشْهَر تِْسع  وَِعْْشُ

 5) یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ہکمہ ےس دمحم نب دبعارلمیح ےن ایبن ایک ہک اہک مہ ےس زیدی نب اہرون ےن، اہک مہ وک دیمح  رلی ےن ربخ دی اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس 

آپ یک ڈنپیل ای دنکاھ زیمخ وہ ےئگ اور آپ ےن اکی ےنیہم کت اینپ ویبویں ےک اپس ہن اجےن یک مسق اھکیئ۔ آپ اےنپ  اےنپ وھگڑے ےس رگ ےئگ ےھت۔ سج ےس (ھ ںیم

۔ ز ڑپاھیئ اور وہ ڑھکے ےھتابالاخہن رپ ھٹیب ےئگ۔ سج ےک زےنی وجھکر ےک ونتں ےس انبےئ ےئگ ےھت۔ باحہب ر ی اہلل  مہن زماج رپیس وک آےئ۔ آپ ےن اںیہن ھٹیب رک امن

ںیم اجےئ وت مت یھب روکع ںیم  بج آپ ےن السم ریھپا وت رفامای ہک اامم اس ےیل ےہ ہک اس یک ریپوی یک اجےئ۔ سپ بج وہ ریبکت ےہک وت مت یھب ریبکت وہک اور بج وہ روکع

امنز ڑپوھ اور آپ اسیتن دن دعب ےچین رشتفی الےئ، وت اجؤ اور بج وہ دجسہ رکے وت مت یھب دجسہ رکو اور ارگ ڑھکے وہ رک ںیہمت امنز ڑپاھےئ وت مت یھب ڑھکے وہ رک 

 رفامای ہک ہی ہنیہم اسیتن دن اک ےہ۔ وملس ےنیلص اہلل ہیلع  آپ ےن وت اکی ہنیہم ےک ےیل مسق اھکیئ یھت۔ آپ! ولوگں ےن اہک ای روسل اہلل

 

 

 

تَُه إَِذا َسَجدَ  -19
َ
َصاَب ثَوُْب الُْمَصيَِل اْمَرأ

َ
 :بَاُب إَِذا أ

 بج دجسے ںیم آدیم اک ڑپکا اس یک وعرت ےس گل اجےئ وت ایک مکح ےہ ؟: ابب

 311 :دحثی ربمن

ََكَن "     :قَالَْت       ،  َميُْمونَةَ  َعنْ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن َشَدادٍ  َعنْ       ،  ُسلَيَْماُن الَّشيْبَاِِنُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َخاِِلٍ  َعنْ       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َصابَِِن ثَْوُبُه إِ 

َ
نَا َحائِض  َوُرَبَما أ

َ
نَا ِحَذاَءُه َوأ

َ
َوََكَن يَُصيَِل لََعَ      :قَالَْت       َذا َسَجَد، رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل َوأ

 ".اْْلُْمَرةِ 
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یلص  یبن رکمی ہک مہ ےس نامیلن ابیشین ےن ایبن ایک دبعاہلل نب دشاد ےس، اوہنں ےن ومیمہن ر ی اہلل اہنع ےس، آپ ےن رفامای ہکمہ ےس دسمد ےن ایبن ایک اخ د ےس، اہک 

اک ڑپکا ےھجم وھچ  یلص اہلل ہیلع وملس دجسہ رکےت وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس امنز ڑپےتھ اور احہضئ وہےن ےک ابووجد ںیم ان ےک اسےنم وہیت، ارثک بج آپ اہلل ہیلع وملس

 ےلصم رپ امنز ڑپےتھ ےھت۔ (وجھکر ےک وتپں ےس ےنب وہےئ اکی وھچےٹ ےس) یلص اہلل ہیلع وملس اجات۔ اوہنں ےن اہک ہک آپ

 

 

 

 :بَاُب الَصاَلِة لََعَ احْلَِصريِ  -21
 وبرےیئ رپ امنز ڑپےنھ اک ایبن: ابب

بُو       وََصىَل َجابُِر ْبُن َعبِْد اهللَِ، 
َ
ْصَحابَِك تَُدوُر َمَعَها َوإََِل      :َوقَاَل احْلََسنُ       َسِعيٍد ِِف الَسِفينَِة قَائًِما، َوأ

َ
قَائًِما َما لَْم تَُّشَق لََعَ أ

 .َفَقاِعًدا

 ڑھکے وہ رک امنز ڑپھ بج کت ہک اس ےس ریتے اور اجرب اور اوب دیعس دخری ر ی اہلل امہنع ےن یتشک ںیم ڑھکے وہ رک امنز ڑپیھ اور اامم نسح رہمح اہلل ےن اہک یتشک ںیم

 اسویھتں وک فیلکت ہن وہ اور یتشک ےک رخ ےک اسھت وت یھب وھگاتم اج ورہن ھٹیب رک ڑپھ۔

 

 

 

 312 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب َّطلَْحةَ إِْسَحاَق بِْن َعبِْد  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  اهللَِ بِْن أ

َ
َن "      ،  أ

َ
أ

َكَل ِمنُْه،       َجَدتَُه ُملَيَْكَة َدَعْت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِلَّطَعاٍم َصنََعتُْه ََلُ، 
َ
َصِل لَُكْم،      :ُثَم قَاَل       فَأ

ُ
قَاَل       قُوُموا فَِْل

نَس  
َ
َفَقاَم رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       َفُقْمُت إََِل َحِصرٍي ّنَلَا قَِد اْسوََد ِمْن ُّطوِل َما لُِبَس َفنََّضْحتُُه بَِماٍء،      :أ
 ".ىَل ّنَلَا رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َرْكَعتنَْيِ ُثَم انرَْصََف فََص       وََصَفْفُت َواَْلَتِيَم َوَراَءُه َوالَْعُجوُز ِمْن َوَرائِنَا،       

ي کہ مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک اہک ہک ںیمہ اامم ام ک ےن ربخ دی ااحسق نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ےس، اوہنں ےن اسن نب ام ک ر ی ا
مل
ہلل ہنع ےس ہک ان یک انین 

اھکےن ےک دعب رفامای ہک آؤ ںیہمت امنز ڑپاھ دوں۔ اسن ر ی اہلل  وملس ےنیلص اہلل ہیلع  وک اھکان ایتر رک ےک اھکےن ےک ےیل البای۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس اہللروسل  ےن

ایس ) امنز ےک ےیل یلص اہلل ہیلع وملس ہنع ےن اہک ہک ںیم ےن اےنپ رھگ ےس اکی وبرای ااھٹای وج رثکت اامعتسل ےس اکال وہ ایگ اھت۔ ںیم ےن اس رپ اپین ڑھچاک۔ رھپ روسل اہلل
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آپ ےک ےھچیپ فص ابدنھ رک ڑھکے وہ ےئگ اور  (ےک الغم اوبریمضہ ےک ڑلےک ریمضہ یلص اہلل ہیلع وملس ہک روسل اہلل) کی میتیڑھکے وہےئ اور ںیم اور ا (وبرےیئ رپ

ي کہ) وبڑیھ وعرت
مل
 ےن ںیمہ دو رتعک امنز ڑپاھیئ اور واسپ رھگ رشتفی ےل ےئگ۔ یلص اہلل ہیلع وملس امہرے ےھچیپ ڑھکی وہںیئ۔ رھپ روسل اہلل (اسن یک انین 

 

 

 

 :بَاُب الَصاَلِة لََعَ اْْلُْمَرةِ  -21
 وجھکر یک اٹچیئ رپ امنز ڑپانھ: ابب

 311 :دحثی ربمن

بُو الَْوَِلدِ  َحَدَثنَا
َ
،  َميُْمونَةَ  َعنْ       ،  َشَدادٍ َعبِْد اهللَِ بِْن  َعنْ       ،  ُسلَيَْماُن الَّشيْبَاِِنُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُشْعَبةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

 ".ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل لََعَ اْْلُْمَرةِ "     :قَالَْت       
و نین ومیمہن مہ ےس اوباولدیل ماشم نب دبعاکلمل ےن ایبن ایک، ہک اہک مہ ےس ہبعش ےن، اہک مہ ےس نامیلن ابیشین ےن دبعاہلل نب دشاد ےک واےطس 

 

و
م
ل

ےس، اوہنں ےن ام ا

 رپ امنز ڑپاھ رکےت ےھت۔ (ینعی وھچےٹ ےلصم) دجسہ اگہ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ر ی اہلل اہنع ےس، اوہنں ےن اہک ہک

 

 

 

 :بَاُب الَصاَلِة لََعَ الِْفَراِش  -22
 (اجزئ ےہ ) وھچبےن رپ امنز ڑپانھ : ابب

نَس  لََعَ 
َ
نَس        فَِراِشِه، وََصىَل أ

َ
َحُدنَا لََعَ ثَْوبِهِ      :َوقَاَل أ

َ
 .ُكَنا نَُصيَِل َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فَيَْسُجُد أ

اھ رکےت ےھت رھپ مہ ںیم ےس وکیئ اےنپ ڑپکے ےک اسھت امنز ڑپ یلص اہلل ہیلع وملس اور اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےن اےنپ وھچبےن رپ امنز ڑپیھ اور رفامای ہک مہ یبن رکمی

 رپ دجسہ رک اتیل اھت۔
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ِِب اّنَلرَّْضِ  َعنْ       ،  َمالِك   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا
َ
ِِب َسلََمَة بِْن َعبِْد  َعنْ       َمْوََّل ُعَمَر بِْن ُعبَيِْد اهللَِ،  أ

َ
،  الرَِْحَِن أ

َّنَها قَالَْت       َزْوِج اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       
َ
نَاُم َبنْيَ يََدْي رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم "     :أ

َ
ُكنُْت أ

، فَإَِذا َسَجَد َغَمَّزِن فَ       َورِْجاَلَي ِِف قِبْلَِتِه،   ".َوابْلُُيوُت يَْوَمئٍِذ لَيَْس ِفيَها َمَصابِيحُ      :قَالَْت       فَإَِذا قَاَم بََسّْطتُُهَما،       َقبَّْضُت رِْجيََلَ
 نب دبعارلنٰمح ےس، اوبہملس مہ ےس اامسلیع نب ایب اوسی ےن ایبن ایک، ہک اہک ھجم ےس اامم ام ک ےن رمع نب دیبعاہلل ےک الغم اوبارضنل اسمل ےک وحاہل ےس، اوہنں ےن

ےک آےگ وس اجیت اور ریمے اپؤں  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم روسل اہلل اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس یک زوہج رہطمہ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس۔ آپ ےن التبای ہک

ریمے اپؤں وک آہتسہ ےس داب دےتی۔ ںیم اےنپ اپؤں ٹیمس یتیل اور آپ بج دجسہ رکےت، وت  یلص اہلل ہیلع وملس ےک ہلبق ںیم وہےت۔ بج آپ یلص اہلل ہیلع وملس آپ

 ڑھکے وہ اجےت وت ںیم اںیہن رھپ الیھپ دیتی۔ ان دونں رھگوں ںیم رچاغ یھب ںیہن وہا رکےت ےھت۔
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ِن      :قَاَل       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  ُعَقيْل   َحَدثَِِن       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
،  ُعْرَوةُ  أ

نَ       
َ
تُْه، ََعئَِّشةَ  أ ْخرَبَ

َ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن يَُصيَِل َوِِهَ بَيْنَُه َوَبنْيَ الِْقبْلَِة لََعَ فَِرا"      أ

َ
اَض أ ْهِلِه اْعَِتَ

َ
ِش أ

 ".اجْلَنَاَزةِ 
 اہنع ےن اںیہن اتبای مہ ےس ٰییحی نب ریکب ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ثیل نب دعس ےن لیقع ےس، اوہنں ےن انب اہشب ےس، ان وک رعوہ ےن ربخ دی ہک اع ہش ر ی اہلل

ےک اور ہلبق ےک درایمن اس رطح یٹیل وہںیت  یلص اہلل ہیلع وملس اع ہش ر ی اہلل اہنع آپاےنپ رھگ ےک وھچبےن رپ امنز ڑپےتھ اور  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہک

 انجزہ راھک اجات ےہ۔ (امنز ےک ےیل) ےسیج
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ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه "      ،  ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  ِعَراكٍ  َعنْ       ،  يَِّزيدَ  َعنْ       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا
َ
أ

ي َينَاَماِن َعلَيْهِ   ".وََسلََم ََكَن يَُصيَِل وَََعئَِّشُة ُمْعََتَِضة  بَيْنَُه َوَبنْيَ الِْقبْلَِة لََعَ الِْفَراِش اَِلِ
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یلص اہلل  یبن رکمی دعس ےن دحثی ایبن یک زیدی ےس، اوہنں ےن رعاک ےس، اوہنں ےن رعوہ نب زریب ےس ہک مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک اہک مہ ےس ثیل نب

ےک اور ہلبق ےک  یلص اہلل ہیلع وملس اور اع ہش ر ی اہلل اہنع وسےت اور اع ہش ر ی اہلل اہنع آپ یلص اہلل ہیلع وملس اس وھچبےن رپ امنز ڑپےتھ سج رپ آپ ہیلع وملس

 رتسب رپ یٹیل رںیتہ۔درایمن اس 

 

 

 

 :بَاُب الُسُجوِد لََعَ اّثلَوِْب ِِف ِشَدِة احْلَرِ  -23
 (اجزئ ےہ ) تخس رگیم ںیم ڑپکے رپ دجسہ رکان : ابب

 .ََكَن الَْقْوُم يَْسُجُدوَن لََعَ الِْعَماَمِة َوالَْقلَنُْسَوِة َوَيَداُه ِِف ُكِمهِ      :َوقَاَل احْلََسنُ 

ووں ںیم وہےت۔اور نسح رصبی 

 

 ی
ی

 

ي
س

 رہمح اہلل ہیلع ےن اہک ہک ولگ امعہم اور وٹنکپ رپ دجسہ ایک رکےت ےھت اور ان ےک دوونں اہھت آ
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بُو الَْوَِلِد ِهَّشاُم ْبُن َعبِْد الَْمِلِك  َحَدَثنَا
َ
بَْكِر بِْن  َعنْ       ،  ََغِلب  الَْقَّطانُ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  بِْْشُ ْبُن الُْمَفَّضِل  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  َعبِْد اهللَِ 
َ
َحُدنَا َّطَرَف اّثلَوِْب ِمْن ِشَدِة       ُكَنا نَُصيَِل َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، "     :قَاَل       ،  أ

َ
َفيََّضُع أ

 ". َمََكِن الُسُجودِ احْلَِر ِِف 
نب دبعاہلل ےک واےطس ےس ایبن مہ ےس اوباولدیل ماشم نب دبعاکلمل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس رشب نب لضفم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ےھجم اغبل اطقن ےن رکب 

ےک اسھت امنز ڑپےتھ ےھت۔ رھپ تخس رگیم یک وہج ےس وکیئ وکیئ مہ ںیم ےس اےنپ  وملسیلص اہلل ہیلع  مہ یبن رکمی ایک، اوہنں ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس اہک ہک

 ڑپکے اک انکرہ دجسے یک ہگج رھک اتیل۔

 

 

 

 :بَاُب الَصاَلِة ِِف اّنلَِعالِ  -24
 (اجزئ ےہ ) وجوتں تیمس امنز ڑپانھ : ابب
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ِِب إِيَاٍس  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثَنا     :قَاَل       ،  آَدُم ْبُن أ ْخرَبَ

َ
زِْدُي  أ

َ
بُو َمْسلََمَة َسِعيُد ْبُن يَِّزيَد اْْل

َ
لُْت      :قَاَل       ،  أ

َ
نََس ْبَن  َسأ

َ
أ

َكاَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل ِِف َّنْعلَيِْه ؟ قَ "      ،  َمالٍِك 
َ
 ".َّنَعمْ      :اَل أ

ن ایک، اہک ںیم ےن اسن نب مہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس اوبہملسم دیعس نب زیدی ازدی ےن ایب

 ۔!ڑپےتھ ےھت؟ وت اوہنں ےن رفامای ہک اہں اینپ وجایتں نہپ رک امنز یلص اہلل ہیلع وملس ایک یبن رکمی ام ک ر ی اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک

 

 

 

 :بَاُب الَصاَلِة ِِف اْْلَِفاِف  -25
 (اجزئ ےہ ) ومزے ےنہپ وہےئ امنز ڑپانھ : ابب

 311 :دحثی ربمن

ْعَمِش  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
َ
     :قَاَل       ،  َهَماِم بِْن احْلَارِِث  َعنْ       َُيَِدُث،  إِبَْراِهيمَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  اْْل

ْيتُ "
َ
 َوَمَسَح لََعَ ُخَفيِْه،       بَاَل،  َجِريَر ْبَن َعبِْد اهللَِ َرأ

َ
يُْت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ      :َفَقاَل       ُثَم قَاَم فََصىَل فَُسئَِل،       ُثَم تَوََضأ

َ
 َعلَيِْه َرأ

ْسلَمَ      :قَاَل إِبَْراِهيمُ       ، "وََسلََم َصنََع ِمثَْل َهَذا
َ
َن َجِريًرا ََكَن ِمْن آِخِر َمْن أ

َ
 .فَََكَن ُيْعِجبُُهْم ِْل

۔ وہ امہم نب احرث ےس رواتی رکےت ےھت، مہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ہبعش ےن اشمع ےک واہطس ےس، اس ےن اہک ہک ںیم ےن اربامیہ یعخن ےس انس

ومزوں ) ںیم ےن رجری نب دبعاہلل ر ی اہلل ہنع وک داھکی، اوہنں ےن اشیپب ایک رھپ ووض ایک اور اےنپ ومزوں رپ حسم ایک۔ رھپ ڑھکے وہےئ اور اوہنں ےن اہک ہک

وک ااسی یہ رکےت داھکی ےہ۔ اربامیہ یعخن ےن اہک ہک ہی دحثی  یلص اہلل ہیلع وملس رکمیامنز ڑپیھ۔ آپ ےس بج اس ےک قلعتم وپاھچ ایگ، وت رفامای ہک ںیم ےن یبن  (تیمس

 ولوگں یک رظن ںیم تہب دنسپدیہ یھت ویکہکن رجری ر ی اہلل ہنع آرخ ںیم االسم الےئ ےھت۔

 

 

 

 311 :دحثی ربمن

بُو  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَحاُق ْبُن نرَْصٍ  َحَدَثنَا
َ
َساَمةَ أ

ُ
ْعَمِش  َعِن       ،  أ

َ
وقٍ  َعنْ       ،  ُمْسِلمٍ  َعنْ       ،  اْْل ، الُْمِغرَيِة بِْن ُشْعبَةَ  َعنْ       ،  َمْْسُ

ُت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َفَمَسَح لََعَ ُخَفيِْه وََصىَل "     :قَاَل       
ْ
 ".وََضأ
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ایک ہک اہک مہ ےس اوبااسہم ےن ایبن ایک اشمع ےک واہطس ےس، اوہنں ےن ملسم نب  حیب ےس، اوہنں ےن رسموق نب ادجع ےس، اوہنں ےن  مہ ےس ااحسق نب رصن ےن ایبن

 امنز ڑپیھ۔ےن اےنپ ومزوں رپ حسم ایک اور  یلص اہلل ہیلع وملس وک ووض رکاای۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن یبن رکمی ریغمہ نب ہبعش ےس، اوہنں ےن اہک ہک

 

 

 

 :بَاُب إَِذا لَْم يُِتَم الُسُجودَ  -26
 (وت اس یک امنز ےک قلعتم ایک وتفٰی ےہ ؟ ) بج وکیئ وپرا دجسہ ہن رکے : ابب

 311 :دحثی ربمن

نَا ْخرَبَ
َ
نَا      ،  الَصلُْت ْبُن ُُمََمدٍ  أ ْخرَبَ

َ
ِِب  َعنْ       ،  َواِصٍل  َعنْ       ،  َمْهِدٌي  أ

َ
ى رَُجاًل ََل يُِتُم ُرُكوَعُه َوََل "      ،  ُحَذْيَفةَ  َعنْ       ،  َوائٍِل أ

َ
َرأ

ْحِسبُُه،      :قَاَل       َما َصلَيَْت،      :قَاَل ََلُ ُحَذْيَفةُ       فَلََما قَََض َصاَلتَُه،       ُسُجوَدُه، 
َ
ِة ُُمََمٍد َصىَل اهللَُ لَْو ُمَت ُمَت لََعَ َغرْيِ ُسنَ      :قَاَل       َوأ

 ".َعلَيِْه وََسلَمَ 
اوھنں ےن اکی  ےس ہکںیمہ تلص نب دمحم ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس دہمی نب ومیمن ےن والص ےک واہطس ےس، وہ اوبوالئ قیقش نب ہملس ےس، وہ ذحہفی ر ی اہلل ہنع 

اینپ امنز وپری رک یل وت ذحہفی ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہک مت ےن امنز یہ ںیہن ڑپیھ۔ اوبوالئ راوی  صخش وک داھکی وج روکع اور دجسہ وپری رطح ںیہن رکات اھت۔ بج اس ےن

 یک تنس رپ ںیہن رمات۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اہک، ںیم ایخل رکات وہں ہک ذحہفی ر ی اہلل ہنع ےن ہی یھب رفامای ہک ارگ وت ایسی یہ امنز رپ رم اجات وت یبن رکمی

 

 

 :بَاُب ُيبِْدي َضبَْعيِْه َوجُيَاِِف ِِف الُسُجودِ  -27
 دجا رےھک( رہ دو وینہکں وک ) دجسہ ںیم اینپ ولغبں وک یلھک رےھک اور اینپ ویلسپں ےس : ابب

 312 :دحثی ربمن

نَا ْخرَبَ
َ
،  َعبِْد اهللَِ بِْن َمالٍِك ابِْن ُِبَيْنَةَ  َعنْ       ،  ابِْن ُهْرُمّزَ  َعنْ       ،  َجْعَفرِ  َعنْ       ،  بَْكُر ْبُن ُمرََّضَ  َحَدَثنَا      ،  ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ  أ
ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن إَِذا َصىَل فََرَج َبنْيَ يََديِْه َحََّت َيبُْدَو َبيَاُض إِْبَّطيْ "      

َ
َجْعَفُر  ثَِِن َحدَ      : اللَيُْث  َوقَاَل       ، "هِ أ

 .ََنَْوهُ  ْبُن َربِيَعةَ 
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یلص اہلل  یبن رکمی  ےس ہکمہ ےس ٰییحی نب ریکب ےن ایبن ایک، اہک ھجم ےس دحثی ایبن یک رکب نب رضم ےن رفعج ےس، وہ انب رہزم ےس، اوہنں ےن دبعاہلل نب ام ک نب ہنیحب

اشکدیگ رک دےتی ہک دوونں ولغبں یک دیفسی رہرہ وہےن یتگل یھت اور ثیل ےن ویں اہک ہک ھجم ےس رفعج نب بج امنز ڑپےتھ وت اےنپ ابزوؤں ےک درایمن اس دقر  ہیلع وملس

 رہعیب ےن ایس رطح دحثی ایبن یک۔

 

 

 :بَاُب فَّْضِل اْسِتْقبَاِل الِْقبْلَةِ  -28
 ہلبق یک رطف ہنم رکےن یک تلیضف: ابب

بُو ُِحَيْدٍ 
َ
 .اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ َعِن اّنَليِِبِ َصىَل      :قَاَل أ

 ےس رواتی یک ےہ ہک امنزی امنز ںیم اےنپ اپؤں یک اایلگنں یھب ےلبق یک رطف رےھک۔ یلص اہلل ہیلع وملس اور اوبدیمح ر ی اہلل ہنع باحیب ےن یبن رکمی

 

 

 

 311 :دحثی ربمن

نَِس َعنْ       ،  َميُْموِن بِْن ِسيَاهٍ  َعنْ       ،  َمنُْصوُر ْبُن َسْعدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  الَْمْهِدِي اْبُن  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعْمُرو ْبُن َعَباٍس  َحَدَثنَا
َ
أ

َكَل َذبِيَحتَنَا،       قِبْلَتَنَا،  َواْستَْقَبَل       َمْن َصىَل َصاَلَتنَا، "     :قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَاَل       ،  بِْن َمالٍِك 
َ
فََذلَِك       َوأ

 ، ي ََلُ ِذَمُة اهللَِ وَِذَمُة رَُسوَِلِ  ".فاََل ُُتِْفُروا اهللََ ِِف ِذَمِتهِ       الُْمْسِلُم اَِلِ
ےس وصنمر نب دعس ےن ومیمن نب ایسہ ےک واہطس ےس ایبن ایک، اوہنں  مہ ےس رمعو نب ابعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس انب دہمی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ

ےن رفامای، سج ےن امہری رطح امنز ڑپیھ اور امہری رطح ہلبق یک رطف ہنم ایک اور  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن اہک ہک

 ےیل اہلل اور اس ےک روسل یک انپہ ےہ۔ سپ مت اہلل ےک اسھت اس یک دی وہیئ انپہ ںیم ایختن ہن رکو۔ امہرے ذہحیب وک اھکای وت وہ املسمن ےہ سج ےک
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نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  ُِحَيٍْد الَّطِويِل  َعنْ       ،  اْبُن الُْمبَارَكِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُّنَعيْم   َحَدَثنَا
َ
قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ      :قَاَل       ،  أ

، "     :َعلَيِْه وََسلَمَ  قَاتَِل اّنَلاَس َحََّت َيُقولُوا ََل إََِلَ إََِل اهللَُ
ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
فَإَِذا قَالُوَها وََصلَْوا َصاَلَتنَا َواْستَْقبَلُوا قِبْلَتَنَا وََذَِبُوا       أ

ْمَوالُُهْم إََِل ِِبَِقَها وَِحَساُبُهْم لََعَ اهللَِ       َذبِيَحتَنَا، 
َ
     ،"َفَقْد َحُرَمْت َعلَيْنَا ِدَماُؤُهْم َوأ

یلص  روسل اہلل ہنع ےس ہک مہ ےس میعن نب امحد ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس دبعاہلل انب ابمرک ےن دیمح  رلی ےک واہطس ےس، اوہنں ےن رواتی ایک اسن نب ام ک ر ی اہلل

ںیہک۔ سپ بج وہ اس اک ارقار رک ںیل اور امہری  «َل هلإ إَل اهلل» ےن رفامای ےھجم مکح دای ایگ ےہ ہک ںیم ولوگں ےک اسھت گنج رکوں اہیں کت ہک وہ اہلل ہیلع وملس

وخن اور ان ےک اومال مہ رپ رحام وہ ےئگ۔ رگم یسک قح ےک رطح امنز ڑپےنھ ںیگل اور امہرے ہلبق یک رطف امنز ںیم ہنم رکںی اور امہرے ذہحیب وک اھکےن ںیگل وت ان اک 

 ان اک اسحب اہلل رپ رےہ اگ۔ (ابنط ںیم) ندےل اور
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ِِب َمْرَيمَ  قَاَل 
َ
نَا     : اْبُن أ ْخرَبَ

َ
يُوَب  أ

َ
نَس   َحَدَثنَا      ،  ُِحَيْد   َحَدَثنَا      ،  ََيََْي ْبُن أ

َ
َعيَِلُ  َوقَاَل       اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، َعِن       ،  أ

َل َميُْموُن ْبُن ِسَياهٍ      :قَاَل       ،  ُِحَيْد   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َخاِِلُ ْبُن احْلَارِِث  َحَدَثنَا     : ْبُن َعبِْد اهللَِ 
َ
نََس ْبَن َمالٍِك  َسأ

َ
بَا      :قَاَل       ،  أ

َ
يَا أ

،      :َما َُيَِرُم َدَم الَْعبِْد َوَماََلُ ؟ َفَقاَل       َِحَّْزَة،  ْن ََل إََِلَ إََِل اهللَُ
َ
َكَل َذِبيَحتَنَا،       وََصىَل َصاَلَتنَا،       َواْسَتْقبََل قِبْلَتَنَا،       َمْن َشِهَد أ

َ
َوأ

 .ِم وََعلَيِْه َما لََعَ الُْمْسِلمِ َفُهَو الُْمْسِلُم ََلُ َما لِلُْمْسلِ       
 ی اہلل ہنع ےن یبن رکمی یلص انب ایب رممی ےن اہک، ںیمہ ٰییحی نب اویب ےن ربخ دی، اوہنں ےن اہک مہ ےس دیمح ےن دحثی ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس اسن نب ام ک ر

ےن رفامای ہک مہ ےس اخ د نب احرث ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دیمح  رلی ےن ایبن ایک،  اہلل ہیلع وملس ےس  لق رک ےک دحثی ایبن یک۔ یلع نب دبعاہلل نب دمینی

آدیم یک اجن اور امل رپ زایدیت وک ایک زیچںی رحام رکیت ںیہ؟ وت اوہنں ےن رفامای ! اے اوبزمحہ اوہنں ےن اہک ہک ومیمن نب ایسہ ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک

 وت وہ املسمن ےہ۔ رھپ اس وگایہ دی ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن اور امہرے ہلبق یک رطف ہنم ایک اور امہری امنز یک رطح امنز ڑپیھ اور امہرے ذہحیب وک اھکایہک سج ےن 

 ےک ویہ وقحق ںیہ وج اعم املسمونں ےک ںیہ اور اس یک ویہ ذہم دارایں ںیہ وج اعم املسمونں رپ ںیہ۔
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قِ  بَاُب  -29 ِم َوالَْمْْشِ
ْ
ْهِل الَّشأ

َ
ْهِل الَْمِدينَِة َوأ

َ
 :قِبْلَِة أ

 دمہنی اور اشم واولں ےک ہلبق اک ایبن اور رشمق اک ایبن: ابب

 ، ِق َوََل ِِف الَْمْغرِِب قِبْلَة  ْو بَْوٍل َولَِكْن ََل تَْستَْقبِ »     :ِلَقْوِل اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       لَيَْس ِِف الَْمْْشِ
َ
لُوا الِْقبْلََة بَِغائٍِّط أ

ْو َغِرُبوا
َ
قُوا أ  .«َْشِ

اخص الہ دمہنی ےس قلعتم اور الہ اشم یھب ایس ) ےن رفامای یلص اہلل ہیلع وملس ہلبق رشمق و رغمب یک رطف ںیہن ےہ۔ ویکہکن یبن رکمی (دمہنی اور اشم واولں اک) اور

 ےک وتق ہلبق یک رطف رخ ہن رکو، اہتبل رشمق یک رطف اانپ ہنم رک ول، ای رغمب یک رطف۔ ہک اپاخہن اشیپب (ںیم دالخ ںیہ
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يُوَب  َعنْ       ،  َعَّطاِء بِْن يَِّزيدَ  َعنْ       ،  الُّزْهِرُي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا
َ
ِِب أ

َ
أ

نَْصاِرِي 
َ
ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ، اْْل

َ
تَيْتُُم الَْغائَِّط فاََل تَْستَْقِبلُوا الِْقبْلََة َوََل تَْستَْدبُِروَها، "     :قَاَل       أ

َ
َولَِكْن       إَِذا أ

ْو َغِرُبوا
َ
قُوا أ يُوَب قَا      ، "َْشِ

َ
بُو أ

َ
َم،      :َل أ

ْ
َفنَنَْحرُِف َونَْستَْغِفُر اهللََ َتَعاََل،       فَوََجْدنَا َمَراِحيَض بُنِيَْت قِبََل الِْقبْلَِة،       َفَقِدْمنَا الَّشأ

يُوَب  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َعَّطاءٍ  َعنْ       ،  الُّزْهِرِي وََعنِ       
َ
بَا أ

َ
 .اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِمثْلَهُ  َعِن       ،  أ

ااصنری ر ی اہلل ہنع ےس  مہ ےس یلع نب دبعاہلل دمینی ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ایفسن ےن، اہک مہ ےس زرہی ےن اطعء نب زیدی یثیل ےک واہطس ےس، اوہنں ےن اوباویب

اضقےئ احتج ےک ےیل اجؤ وت اس وتق ہن ہلبق یک رطف ہنم رکو اور ہن ھٹیپ رکو۔ ہکلب رشمق ای رغمب یک رطف اس ےن رفامای بج مت  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہک

وت مہ ڑم  (بج مہ اضقےئ احتج ےک ےیل اجےت) وتق اانپ ہنم رک ایل رکو۔ اوباویب ےن رفامای ہک مہ بج اشم ںیم آےئ وت اہیں ےک تیب االخلء ہلبق رخ ےنب وہےئ ےھت

ےس انس، اہلل زعولج ےس اافغتسر رکےت ےھت اور زرہی ےن اطعء ےس اس دحثی وک ایس رطح رواتی ایک۔ اس ںیم ویں ےہ ہک اطعء ےن اہک ںیم ےن اوباویب اجےت اور 

 ےس انس۔ یلص اہلل ہیلع وملس اوہنں ےن ایس رطح یبن رکمی

 

 

 

ُذوا ِمْن َمَقاِم }: بَاُب قَْوِل اهللَِ َتَعاََل  -31  :{إِبَْراِهيَم ُمَصىًل َواَُتِ
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 اہلل زعولج اک اراشد ےہ ہک  اقمم اربامیہ وک امنز یک ہگج انبؤ : ابب

 315 :دحثی ربمن

ّنْلَا     :قَاَل       ،  َعْمُرو ْبُن ِدينَارٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  احْلَُميِْدُي  َحَدَثنَا
َ
َعْن رَُجٍل َّطاَف بِابْلَيِْت       ،  اْبَن ُعَمرَ  َسأ

تَُه ؟ َفَقاَل       الُْعْمَرَة َولَْم َيُّطْف َبنْيَ الَصَفا َوالَْمْرَوِة، 
َ
ِِت اْمَرأ

ْ
يَأ

َ
َفَّطاَف بِابْلَيِْت َسبًْعا،       قَِدَم اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، "     :أ

، وََصىَل خَ        ْسَوة  َحَسنَة        َوَّطاَف َبنْيَ الَصَفا َوالَْمْرَوِة،       لَْف الَْمَقاِم َرْكَعتنَْيِ
ُ
 ".َوقَْد ََكَن لَُكْم ِِف رَُسوِل اهللَِ أ
اکی اےسی صخش  دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےسمہ ےس دیمحی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ایفسن نب ہنییع ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس رمعو نب دانیر ےن، اہک مہ ےن 

اینپ ویبی ےس تبحص رک  (تیب اہلل ےک  راف ےک دعب) ےک ابرے ںیم وپاھچ سج ےن تیب اہلل اک  راف رمعہ ےک ےیل ایک نکیل افص اور رموہ یک یعس ںیہن یک، ایک ااسی صخش

رشتفی الےئ آپ ےن است رمہبت تیب اہلل اک  راف ایک اور اقمم اربامیہ ےک اپس دو رتعک امنز ڑپیھ، رھپ  یلص اہلل ہیلع وملس اتکس ےہ؟ آپ ےن وجاب دای ہک یبن رکمی

 (21: االزحاب) یک زدنیگ  رتہنی ومنہن ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس افص اور رمدہ یک یعس یک اور اہمترے ےیل یبن رکمی

 

 

 311 :دحثی ربمن

ّنْلَا َجابَِر ْبَن َعبِْد 
َ
 .ََل َيْقَرَبَنَها َحََّت َيُّطوَف َبنْيَ الَصَفا َوالَْمْرَوةِ      :َفَقاَل       اهللَِ، وََسأ

یھب ہی ہلئسم وپاھچ وت آپ ےن یھب یہی رفامای ہک وہ ویبی ےک رقبی یھب اس وتق کت ہن اجےئ بج کت افص  رمعو نب دانیر ےن اہک، مہ ےن اجرب نب دبعاہلل ر ی اہلل ہنع ےس

 یک یعس ہن رک ےل۔اور رموہ 
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ِِتَ اْبُن ُعَمَر،      :قَاَل       ،  َُمَاِهًدا َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َسيٍْف  َعنْ       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
ُ
َهَذا رَُسوُل اهللَِ      :فَِقيَل ََلُ       أ

ِجدُ      : اْبُن ُعَمرَ  َفَقاَل       َعلَيِْه وََسلََم َدَخَل الَْكْعبََة، َصىَل اهللَُ 
َ
ْقبَلُْت َواّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَْد َخَرَج َوأ

َ
قَائًِما باَِلًَل  فَأ

 ، لُْت باَِلًَل،       َبنْيَ ابْلَاَبنْيِ
َ
َصىَل اّنَليِِبُ      :َفُقلُْت       فََسأ

َ
َبنْيَ الَساِرَيتنَْيِ "َرْكَعتنَْيِ       َّنَعْم،      :َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف الَْكْعبَِة ؟ قَاَل  أ

 ".ُثَم َخَرَج فََصىَل ِِف وَْجِه الَْكْعبَِة َرْكَع َتنْيِ       اللَتنَْيِ لََعَ يََسارِهِ إَِذا َدَخلَْت، 
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انب رمع  ایک، اہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس اطقن ےن ایبن ایک فیس انب ایب نامیلن ےس، اوہنں ےن اہک ںیم ےن اجمدہ ےس انس، اوہنں ےن اہک ہکمہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن 

ےئگ۔ انب رمع ر ی اہلل امہنع ےن آن ےچنہپ اور آپ ہبعک ےک ادنر دالخ وہ  یلص اہلل ہیلع وملس ر ی اہلل امہنع یک دختم ںیم اکی آدیم آای اور ےنہک اگل، اے ول ہی روسل اہلل

ہبعک ےس لکن ےکچ ےھت، ںیم ےن داھکی ہک البل دوونں دروازوں ےک اسےنم ڑھکے ںیہ۔ ںیم ےن البل ےس وپاھچ ہک ایک یبن  یلص اہلل ہیلع وملس اہک ہک ںیم بج آای وت یبن رکمی

دو رتعک ان دو وتسونں ےک درایمن ڑپیھ ںیھت، وج ہبعک ںیم دالخ وہےت وتق ابںیئ ! اہں ےن ہبعک ےک ادنر امنز ڑپیھ ےہ؟ اوہنں ےن اہک ہک یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 رطف واعق ںیہ۔ رھپ بج ابرہ رشتفی الےئ وت ہبعک ےک اسےنم دو رتعک امنز ادا رفامیئ۔

 

 

 

 311 :دحثی ربمن

نَا      ،  الَرَزاقِ َعبُْد  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَحاُق ْبُن نرَْصٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
     :قَاَل       ،  اْبَن َعَباٍس  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َعَّطاءٍ  َعنْ       ،  اْبُن ُجَريٍْج  أ

َفلََما َخَرَج َرَكَع َرْكَعَتنْيِ       َحََّت َخَرَج ِمنُْه، َولَْم يَُصِل       لََما َدَخَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ابْلَيَْت َدََع ِِف نََواِحيِه َُكَِها، "
 ".َهِذهِ الِْقبْلَةُ      :َوقَاَل       ِِف ُقبُِل الَْكْعبَِة، 

انب ایب رابح ےس، اوہنں ےن  ءمہ ےس ااحسق نب رصن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دبعارلزاق نب امہم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ انب رججی ےن ربخ اچنہپیئ اطع

ےن  یلص اہلل ہیلع وملس ہبعک ےک ادنر رشتفی ےل ےئگ وت اس ےک اچروں وکونں ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وملس بج یبن رکمی اہک ںیم ےن انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس انس ہک

 اسےنم ڑپیھ اور رفامای ہک یہی ہلبق ےہ۔داع یک اور امنز ںیہن ڑپیھ۔ رھپ بج ابرہ رشتفی الےئ وت دو رتعک امنز ہبعک ےک 

 

 

 

 :بَاُب اّتَلوَُجِه ََنَْو الِْقبْلَِة َحيُْث ََكنَ  -31
 رہ اقمم اور رہ کلم ںیم املسمن اہجں یھب رےہ امنز ںیم ہلبق یک رطف ہنم رکے: ابب

بُو ُهَريَْرةَ 
َ
 ".اْستَْقِبِل الِْقبْلََة َوَكرِبْ "     :وََسلَمَ قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه      :َوقَاَل أ

 ےن رفامای ہبعک یک رطف ہنم رک اور ریبکت ہہک۔ یلص اہلل ہیلع وملس اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےن رواتی ایک ےہ ہک یبن رکمی
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اِئيُل  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن رََجاءٍ  َحَدَثنَا ِِب إِْسَحاَق  َعنْ       ،  إَِْسَ
َ
اِء بِْن ََعزٍِب  َعنْ       ،  أ      :قَاَل       رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما،  الرَْبَ

ْو َسبَْعَة َعَْشَ "
َ
َوََكَن رَُسوُل اهللَِ َصىَل        َشْهًرا،ََكَن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َصىَل ََنَْو َبيِْت الَْمْقِدِس ِسَتَة َعَْشَ أ

ْن يُوََجَه إََِل الَْكْعبَِة، 
َ
ُب أ نَّْزَل اهللَُ قَْد نََرى َتَقلَُب وَْجِهَك ِِف الَسَماِء سورة ابلقرة آية       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َُيِ

َ
َفتَوََجَه       ، 144فَأ

ُق َوالَْمْغرُِب       َما َوََلُهْم َعْن قِبْلَِتِهُم الَِِت ََكنُوا َعلَيَْها،      :َهاُء ِمَن اّنَلاِس وَُهْم اَْلَُهودُ َوقَاَل الُسفَ       ََنَْو الَْكْعبَِة،  َِ الَْمْْشِ قُْل هلِل
اٍط ُمْستَِقيٍم سورة ابلقرة آية  ، فََصىَل َمَع اّنَليِِبِ َصىَل ا      ، 142َيْهِدي َمْن يََّشاُء إََِل ِْصَ ُثَم َخَرَج َبْعَد       هللَُ َعلَيِْه وََسلََم رَُجل 

نَْصاِر ِِف َصاَلِة الَْعرْصِ ََنَْو َبيِْت الَْمْقِدِس،       َما َصىَل، 
َ
نَُه َصىَل َمَع رَُسوِل اهللَِ َصىَل      :َفَقاَل       َفَمَر لََعَ قَْوٍم ِمْن اْْل

َ
ُهَو يَّْشَهُد أ

نَُه تَوََجَه ََنَْو الَْكْعبَِة َفتََحَرَف الَْقْوُم َحََّت تَوََجُهوا ََنَْو الَْكْعبَةِ       ِه وََسلََم، اهللَُ َعلَيْ 
َ
 ".َوأ

نب اعزب ر ی اہلل  ں ےن رباءمہ ےس دبعاہلل نب راجء ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ارسالیئ نب ویسن ےن ایبن ایک، اہک اوہنں ےن اوبااحسق ےس ایبن ایک، اہک اوہن

اچےتہ ےھت ہک  (دل ےس) یلص اہلل ہیلع وملس ےن وسہل ای رتسہ امہ کت تیب ادقملس یک رطف ہنم رک ےک امنزںی ڑپںیھ اور روسل یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی امہنع ےس ہک

آامسن یک رطف ابرابر رہچہ ااھٹان دےتھکی ںیہ۔ رھپ آپ ےن ہبعک یک رطف ہنم رک ایل مہ آپ اک   ہبعک یک رطف ہنم رک ےک امنز ڑپںیھ۔ آرخ اہلل اعتٰیل ےن ہی آتی انزل رفامیئ

اور رغمب، اہلل سج وک اچاتہ ےہ  اور اوقمحں ےن وج وہیدی ےھت انہک رشوع ایک ہک اںیہن اےلگ ہلبق ےس سک زیچ ےن ریھپ دای۔ آپ رفام دےئیجی ہک اہلل یہ یک تیکلم ےہ رشمق

ےک اسھت امنز ڑپیھ رھپ امنز ےک دعب وہ الچ اور ااصنر یک اکی  یلص اہلل ہیلع وملس اکی صخش ےن یبن رکمی (بج ہلبق ندال وت)  داتی ےہ۔ دیسےھ راےتس یک دہاتی رک

یلص اہلل ہیلع  مییبن رکامجتع رپ اس اک زگر وہا وج رصع یک امنز تیب ادقملس یک رطف ہنم رک ےک ڑپھ رےہ ےھت۔ اس صخش ےن اہک ہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک ںیم ےن 

ڑم یئگ اور ہبعک یک  (امنز یک احتل ںیم یہ) یک رطف ہنم رک ےک امنز ڑپیھ ےہ۔ رھپ وہ امجتع(ہبعک) ےک اسھت وہ امنز ڑپیھ ےہ سج ںیم آپ ےن وموجدہ ہلبق وملس

 رطف ہنم رک ایل۔

 

 

 

 422 :دحثی ربمن

ِِب َكِثريٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ِهَّشامُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمْسِلُم ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا
َ
،  ُُمََمِد بِْن َعبِْد الرَِْحَِن  َعنْ       ،  ََيََْي ْبُن أ

َراَد الَْفِريَّضَة نََّزَل       تَوََجَهْت، ََكَن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل لََعَ َراِحلَِتِه َحيُْث "     :قَاَل       ،  َجابِرِ َعنْ       
َ
فَإَِذا أ

 ".فَاْستَْقبََل الِْقبْلَةَ 
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واہطس ےس، اوہنں ےن اجرب نب  مہ ےس ملسم نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ماشم نب دبعاہلل دوتسایئ ےن، اہک مہ ےس ٰییحی نب ایب ریثک ےن دمحم نب دبعارلنٰمح ےک

امنز ڑپےتھ ےھت نکیل بج رفض امنز ڑپانھ اچےتہ وت  (لفن)اینپ وساری رپ وخاہ اس اک رخ یسک رطف وہ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی رفامای ہک دبعاہلل ےس، اوہنں ےن

 وساری ےس ارت اجےت اور ہلبق یک رطف ہنم رک ےک امنز ڑپےتھ۔

 

 

 

 421 :دحثی ربمن

َصىَل اّنَليِِبُ "     : َعبُْد اهللَِ  قَاَل      :قَاَل       ،  َعلَْقَمةَ  َعنْ       ،  إِبَْراِهيمَ  َعنْ       ،  َمنُْصورٍ  َعنْ       ،  َجِرير   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُعثَْمانُ  َحَدَثنَا
ْو َّنَقَص،      :قَاَل إِبَْراِهيمُ      :َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 

َ
ْدِري َزاَد أ

َ
،      :ِقيَل ََلُ       لََم، َفلََما سَ       ََل أ ء  َحَدَث ِِف الَصاَلِة َِشْ

َ
يَا رَُسوَل اهللَِ أ

       َفثَََن رِْجلَيِْه َواْستَْقبََل الِْقبْلََة وََسَجَد َسْجَدَتنْيِ ُثَم َسَلَم،       َصلَيَْت َكَذا َوَكَذا،      :َوَما َذاَك ؟ قَالُوا     :قَاَل       
َ
ْقبََل َعلَيْنَا فَلََما أ

تُُكْم بِِه،      :قَاَل       بِوَْجِهِه، 
ْ
ء  ّنَلََبأ نََْس َكَما تَنَْسْوَن،       إِنَُه لَْو َحَدَث ِِف الَصاَلِة َِشْ

َ
نَا بََْش  ِمثْلُُكْم أ

َ
فَإَِذا نَِسيُت       َولَِكْن إَِّنَما أ

َحُدُكْم ِِف       فََذِكُروِن، 
َ
 ".ُثَم يَْسُجُد َسْجَدَتنْيِ       ُثَم يَُسلِْم،       فَلْيُِتَم َعلَيِْه،       َصاَلتِِه فَلْيَتََحَرى الَصَواَب، َوإَِذا َشَك أ

د ر ی اہلل ہنع ےن نب وعسممہ ےس امثعن نب ایب ہبیش ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس رجری ےن وصنمر ےک واےطس ےس، اوہنں ےن اربامیہ ےس، اوہنں ےن ہمقلع ےس، ہک دبعاہلل 

ےن السم ریھپا وت  یلص اہلل ہیلع وملس ےن امنز ڑپاھیئ۔ اربامیہ ےن اہک ےھجم ںیہن ولعمم ہک امنز ںیم زایدیت وہیئ ای یمک۔ رھپ بج آپ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی رفامای ہک

ےن رفامای آرخ ایک ابت ےہ؟ ولوگں ےن اہک آپ ےن اینت اینت  یلص اہلل ہیلع وملس آای ےہ؟ آپ ایک امنز ںیم وکیئ این مکح! ےس اہک ایگ ہک ای روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس آپ

دو دجسے ےئک اور السم ریھپا۔ رھپ  (وہس ےک) ےن اےنپ دوونں اپؤں ریھپے اور ہلبق یک رطف ہنم رک ایل اور یلص اہلل ہیلع وملس رںیتعک ڑپیھ ںیہ۔ ہی نس رک آپ

رطح مت رفامای ہک ارگ امنز ںیم وکیئ این مکح انزل وہا وہات وت ںیم ںیہمت ےلہپ یہ رضور ہہک داتی نکیل ںیم وت اہمترے یہ اسیج آدیم وہں، سج امہری رطف وتمہج وہےئ اور 

اس وتق کیھٹ ابت وسچ ےل اور ایس  وھبےتل وہ ںیم یھب وھبل اجات وہں۔ اس ےیل بج ںیم وھبل اجای رکوں وت مت ےھجم اید دالای رکو اور ارگ یسک وک امنز ںیم کش وہ اجےئ وت

 رک ےل۔ (وہس ےک) ےک اطمقب امنز وپری رکے رھپ السم ریھپ رک دو دجسے

 

 

 

 :بَاُب َما َجاَء ِِف الِْقبْلَِة، َوَمْن ََل يََرى اِْلََعَدَة لََعَ َمْن َسَها فََصىَل إََِل َغرْيِ الِْقبْلَةِ  -32
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ےن ہی اہک ہک ارگ وکیئ وھبل ےس ہلبق ےک العوہ یسک دورسی رطف ہنم رک ےک امنز ڑپھ ےل وت اس ہلبق ےس قلعتم زمدی ااحدثی اور سج : ابب

 رپ امنز اک ولاٹان وابج ںیہن ےہ

ْقبََل لََعَ اّنَلاِس بِوَْجِهِه،       َوقَْد َسلََم اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف َرْكَعَِتِ الُظْهِر، 
َ
َتَم َما بَِِقَ  ُثمَ       َوأ

َ
 .أ

 ابیق امنز وپری یک۔ (اید دالےن رپ) ےن رہظ یک دو رتعک ےک دعب یہ السم ریھپ دای۔ اور ولوگں یک رطف وتمہج وہ ےئگ، رھپ یلص اہلل ہیلع وملس اکی رمہبت یبن رکمی

 

 

 

 422 :دحثی ربمن

نٍَس  َعنْ       ،  ُِحَيْدٍ  َعنْ       ،  ُهَّشيْم   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعْمُرو ْبُن َعْونٍ  َحَدَثنَا
َ
     :َفُقلُْت       َواَفْقُت َرِِّب ِِف ثاََلٍث،      : ُعَمرُ  قَاَل      :قَاَل       ،  أ

ُذوا ِمْن َمَقامِ       يَا رَُسوَل اهللَِ، " لَْت َواَُتِ ، 125إِبَْراِهيَم ُمَصىًل سورة ابلقرة آية  لَِو اَُتَْذنَا ِمْن َمَقاِم إِبَْراِهيَم ُمَصىًل ؟ َفَْنَ
ْن ََيْتَِجَْبَ فَإِنَُه يَُكلُِمُهَن الرَْبُ َوالَْفاِجُر،       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :قُلُْت       َوآيَُة احْلَِجاِب،       

َ
َمْرَت نَِساَءَك أ

َ
لَْت آيَُة احْلَِجاِب،       لَْو أ َفَْنَ

ِة َعلَيِْه، َواْجتَمَ        ا       َعََس َرُبُه إِْن َّطلََقُكَن،      :َفُقلُْت لَُهنَ       َع نَِساُء اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف الَْغرْيَ ْزَواًجا َخرْيً
َ
ْن ُيبَِدََلُ أ

َ
أ

لَْت َهِذهِ اآْليَةُ  ِِب مَ  وَحَدَثنَا      ، "ِمنُْكَن َفَْنَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  ْرَيمَ اْبُن أ ْخرَبَ

َ
يُوَب  أ

َ
     :قَاَل       ،  ُِحَيْد   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن أ

نًَسا َسِمْعُت 
َ
 .بَِهَذا أ

ریمی  ہک رمع ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہک مہ ےس رمعو نب وعن ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس میشہ ےن دیمح ےک واہطس ےس، اوہنں ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےک واہطس ےس

ارگ مہ اقمم اربامیہ وک امنز ڑپےنھ یک ہگج انب ےتکس وت ااھچ وہات۔ اس رپ ! نیت ابوتں ںیم وج ریمے ہنم ےس الکن ریمے رب ےن واسی یہ مکح رفامای۔ ںیم ےن اہک اھت ہک ای روسل اہلل

آپ اینپ وعروتں وک رپدہ ! دورسی آتی رپدہ ےک ابرے ںیم ےہ۔ ںیم ےن اہک اھت ہک ای روسل اہلل اکش  ڑپےنھ یک ہگج انب ولاور مت اقمم اربامیہ وک امنز   ہی آتی انزل وہیئ۔

ں وجش یک ویبای یلص اہلل ہیلع وملس اک مکح دےتی، ویکہکن ان ےس اےھچ اور ربے رہ رطح ےک ولگ ابت رکےت ںیہ۔ اس رپ رپدہ یک آتی انزل وہیئ اور اکی رمہبت یبن رکمی

دںی اور اہمترے ندےل  و رخوش ںیم آپ یک دختم ںیم اافتق رک ےک ھچک اطمابلت ےل رک احرض وہںیئ۔ ںیم ےن ان ےس اہک ہک وہ اتکس ےہ ہک اہلل اپک ںیہمت الطق دال

أن يبدَل أزواجا خريا  عَس ربه إن ّطلقكن»وک انعتی رکںی، وت ہی آتی انزل وہیئ یلص اہلل ہیلع وملس مت ےس  رتہ ہملسم ویبایں اےنپ روسل
  دحثی ینس۔اور دیعس انب ایب رممی ےن اہک ہک ےھجم ٰییحی نب اویب ےن ربخ دی، اہک ہک مہ ےس دیمح ےن ایبن ایک، اہک ںیم ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس ہی « منكن
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 423 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نٍَس  أ

َ
     :قَاَل       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ِدينَارٍ  َعنْ       ،  َمالُِك ْبُن أ

نِّْزَل َعلَيِْه اللَيْلََة إِّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه "     :َفَقاَل       بَيْنَا اّنَلاُس بُِقبَاٍء ِِف َصاَلِة الُصبِْح إِْذ َجاَءُهْم آٍت، 
ُ
وََسلََم قَْد أ

ْن يَْستَْقِبَل الَْكْعبََة فَاْستَْقِبلُوَها
َ
ِمَر أ

ُ
ِم،       ، "قُْرآن  َوقَْد أ

ْ
 .فَاْستََداُروا إََِل الَْكْعبَةِ       َوََكنَْت وُُجوُهُهْم إََِل الَّشأ

ولگ ابقء ںیم  امم ام ک ےن دبعاہلل نب دانیر ےک واہطس ےس، اوہنں ےن دبعاہلل نب رمع ےس، آپ ےن رفامای ہکمہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ ا

  رجف یک امنز ڑپھ رےہ ےھت ہک اےنت ںیم اکی آےن واال آای۔ اس ےن اتبای ہک روسل اہلل
م
سل

 ر  ت  ویح انزل وہیئ ےہ اور اںیہن ہبعک یک رطفیلص اہلل ہیلع و
ي

ہنم  (امنز ںیم) 

بس ہبعک یک اج بن وھگم  رکےن اک مکح وہ ایگ ےہ۔ انچہچن ان ولوگں ےن یھب ہبعک یک اج بن ہنم رک ےیل بج ہک اس وتق وہ اشم یک اج بن ہنم ےئک وہےئ ےھت، اس ےیل وہ

 ےئگ۔

 

 

 

 424 :دحثی ربمن

     :قَاَل       ،  َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  َعلَْقَمةَ  َعنْ       ،  إِبَْراِهيمَ  َعنْ       ،  احْلََكمِ  َعنْ       ،  ُشْعبَةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
ِزيَد ِِف الَصاَلِة،      :َفَقالُوا      َصىَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم الُظْهَر ََخًْسا، "

َ
َفثَََن       َصلَيَْت ََخًْسا،      :ا َذاَك ؟ قَالُواَومَ      :قَاَل       أ

 ".رِْجلَيِْه وََسَجَد َسْجَدَتنْيِ 
 اوہنں ےن دبعاہلل ےس، مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک ہک اہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس نب اطقن ےن ہبعش ےک واےطس ےس، اوہنں ےن اربامیہ ےس، اوہنں ےن ہمقلع ےس

اپچن رتعک ڑپیھ ںیہ۔ دبعاہلل نب وعسمد ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہک رھپ  (اکی رمہبت) رہظ یک امنز (وھبےل ےس) ےن یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اوہنں ےن رفامای ہک

 دو دجسے ےئک۔ (وہس ےک) آپ ےن اےنپ اپؤں ومڑ ےیل اور

 

 

 

 :بَاُب َحِك الُُْبَاِق بِاَْلَِد ِمَن الَْمْسِجدِ  -33
 ںیم وھتک اگل وہ وت اہھت ےس اس اک رھکچ ڈاانل رضوری ےہدجسم : ابب
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 425 :دحثی ربمن

نٍَس  َعنْ       ،  ُِحَيْدٍ  َعنْ       ،  إِْسَماِعيُل ْبُن َجْعَفرٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَةُ  َحَدَثنَا
َ
ى       ،  أ

َ
ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َرأ

َ
ُُنَاَمًة أ

َحَدُكْم إَِذا قَاَم ِِف َصاَلتِِه فَإِنَُه ُينَايِِج "     :َفَقاَل       َفَقاَم فََحَكُه بِيَِدهِ،       َفَّشَق َذلَِك َعلَيِْه َحََّت ُرِِئَ ِِف وَْجِهِه،       ِِف الِْقبْلَِة، 
َ
إَِن أ

ْو إَِن َرَبُه بَيْنَُه َوَبنْيَ الِْقبْلَةِ 
َ
َحُدُكْم قِبََل قِبْلَِتِه،       ، َرَبُه أ

َ
َقَن أ ْو ََتَْت قََدَميِْه،       فاََل َيُْبُ

َ
َخَذ َّطَرَف       َولَِكْن َعْن يََسارِهِ أ

َ
ُثَم أ

ْو َيْفَعُل َهَكَذا     :َفَقاَل       ُثَم رََد َبْعَّضُه لََعَ َبْعٍض،       رَِدائِِه َفبََصَق ِفيِه، 
َ
 ".أ

ےن ہلبق یک  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی  ےن ایبن ایک ہک اہک مہ ےس اامسلیع نب رفعج ےن دیمح ےک واہطس ےس، اوہنں ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس ہکمہ ےس ہبیتق

یلص اہلل ہیلع  ابمرک رپ داھکیئ دےنی  یگ۔ رھپ آپےک رہچہ  یلص اہلل ہیلع وملس وک انوگار زگرا اور ہی انوگاری آپ یلص اہلل ہیلع وملس مغلب داھکی، وج آپ (دویار رپ) رطف

رکات ےہ، ای ویں رفامای ہک اےھٹ اور وخد اےنپ اہھت ےس اےس رھکچ ڈاال اور رفامای ہک بج وکیئ صخش امنز ےک ےیل ڑھکا وہات ےہ وت وگای وہ اےنپ رب ےک اسھت رسوگیش  وملس

ہلبق یک رطف ہن وھتےک۔ اہتبل ابںیئ رطف ای اےنپ دقومں ےک ےچین وھتک اتکس  (امنز ںیم اےنپ)  صخشاس اک رب اس ےک اور ہلبق ےک درایمن وہات ےہ۔ اس ےیل وکیئ

 ےہ۔ رھپ آپ ےن اینپ اچدر اک انکرہ ایل، اس رپ وھتاک رھپ اس وک اٹل ٹلپ ایک اور رفامای، ای اس رطح رک ایل رکو۔

 

 

 421 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل        ، َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
أ

ى بَُصاقًا ِِف ِجَداِر الِْقبْلَِة فََحَكُه، 
َ
ْقبََل لََعَ اّنَلاِس،       وََسلََم َرأ

َ
َحُدُكْم يَُصيَِل فاََل َيبُْصُق قِبََل وَْجِهِه، "     :َقاَل فَ       ُثَم أ

َ
إَِذا ََكَن أ

 ".فَإَِن اهللََ قِبََل وَْجِهِه إَِذا َصىَل       
اہلل امہنع ےک واہطس ےس  مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس اامم ام ک ےن انعف ےک واہطس ےس رواتی ایک، اہک اوہنں ےن دبعاہلل نب رمع ر ی

ولوگں ےس اطخب  (ےن یلص اہلل ہیلع وملس آپ) ےن اےس رھکچ ڈاال رھپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ےلبق یک دویار رپ وھتک داھکی، آپ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہک

 ںیم ہنم ےک اسےنم اہلل زعولج وہات ےہ۔ایک اور رفامای ہک بج وکیئ صخش امنز ںیم وہ وت اےنپ ہنم ےک اسےنم ہن وھتےک ویکہکن امنز 
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 421 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشاِم بِْن ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
ِم الُْمْؤِمِننَي،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

ُ
ّن "      أ

َ
أ

ْو ُُنَاَمًة فََحَكهُ رَُسوَل 
َ
ْو بَُصاقًا أ

َ
ى ِِف ِجَداِر الِْقبْلَِة خُمَاًّطا أ

َ
 ".اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َرأ

و نین ر ی  اع ہش مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ اامم ام ک ےن ماشم نب رعوہ ےک واہطس ےس، اوہنں ےن اےنپ وا د ےس، اوہنں ےن

 

و
م
ل

ام ا

 ےن رھکچ ڈاال۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ہلبق یک دویار رپ رٹنی ای وھتک ای مغلب داھکی وت اےس آپ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل اہلل اہنع ےس ہک

 :بَاُب َحِك الُْمَخاِط بِاحْلَََص ِمَن الَْمْسِجدِ  -34
 دجسم ںیم رٹنی وک رکنکی ےس رھکچ ڈاانل: ابب

 .َوإِْن ََكَن يَابًِسا فاََل       إِْن َوِّطئَْت لََعَ قََذٍر َرّْطٍب فَاْغِسلُْه،      :اْبُن َعَباٍس  َوقَاَل 

 ورت ںیہن۔انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن رفامای ہک ارگ یلیگ اجنتس رپ اہمترے اپؤں ڑپںی وت اںیہن دوھ ڈاول اور ارگ اجنتس کشخ وہ وت دوھےن یک رض

 

 

 421 - 421 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُموََس ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا      ،  إِبَْراِهيُم ْبُن َسْعدٍ  أ ْخرَبَ

َ
نَ       ،  ُِحَيِْد بِْن َعبِْد الرَِْحَِن  َعنْ       ،  اْبُن ِشَهاٍب  أ

َ
بَا  أ

َ
أ

بَا َسِعيدٍ        ،  ُهَريَْرةَ 
َ
نّ       َحَدثَاُه،  َوأ

َ
ى ُُنَاَمًة ِِف ِجَداِر الَْمْسِجِد،  أ

َ
َفتَنَاَوَل َحَصاًة َفَحَكَها،       رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َرأ

َحُدُكْم، "     :َفَقاَل       
َ
ى      َوََل َعْن يَِميِنِه،       فاََل يَتَنََخَمَن قِبََل وَْجِهِه،       إَِذا َتنََخَم أ ْو ََتَْت قََدِمِه الْيُْْسَ

َ
 ".َوَْلَبُْصْق َعْن يََسارِهِ أ

نٰمح ےک واہطس ےس ایبن ایک مہ ےس دیعس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس اربامیہ نب دعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ انب اہشب ےن دیمح نب دبعارل

ےن  یلص اہلل ہیلع وملس ےن دجسم یک دویار رپ مغلب داھکی، رھپ روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل  ےن اںیہن ربخ دی ہکہک اوبرہریہ اور اوب دیعس دخری ر ی اہلل امہنع

ابںیئ رطف ای  اچےیہ، اہتبلاکی رکنکی یل اور اےس اصف رک دای۔ رھپ رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ صخش وھتےک وت اےس اےنپ ہنم ےک اسےنم ای داںیئ رطف ںیہن وھتانک 

 اےنپ اپؤں ےک ےچین وھتک ےل۔

 

 

 

 :بَاُب ََل َيبُْصْق َعْن يَِميِنِه ِِف الَصاَلةِ  -35
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 اس ابرے ںیم ہک امنز ںیم اےنپ داںیئ رطف ہن وھتانک اچےیہ: ابب

 411 - 412 :دحثی ربمن

نَ       ،  ُِحَيِْد بِْن َعبِْد الرَِْحَِن  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  ُعَقيٍْل  َعنْ       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ  َحَدَثنَا
َ
بَا  أ

َ
أ

بَا َسِعيدٍ        ،  ُهَريَْرةَ 
َ
اُه،  َوأ ْخرَبَ

َ
ى ُُنَاَمًة ِِف َحائِِّط       أ

َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َرأ

َ
َفتَنَاَوَل رَُسوُل اهللَِ       الَْمْسِجِد، أ

َحُدُكْم فاََل يَتَنََخْم قِبََل وَْجِهِه، "     :ُثَم قَاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َحَصاًة فََحَتَها، 
َ
َوَْلَبُْصْق َعْن       َوََل َعْن يَِميِنِه،       إَِذا َتنََخَم أ

ْو ََتْ 
َ
ىيََسارِهِ أ  ".َت قََدِمِه الْيُْْسَ

ب ےس، اوہنں ےن دیمح نب مہ ےس ٰییحی نب ریکب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ثیل نب دعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن لیقع نب اخ د ےک واےطس ےس، اوہنں ےن انب اہش

ےن اکی رکنکی ےس اےس رھکچ ڈاال اور رفامای ارگ مت ںیم ےس  یلص اہلل ہیلع وملس اہللروسل  دبعارلنٰمح ےس ہک اوبرہریہ اور اوب دیعس دخری ر ی اہلل امہنع ےن ایبن ایک ہک

 ک ےتکس وہ۔یسک وک وھتانک وہ وت اےس اےنپ رہچے ےک اسےنم ای اےنپ داںیئ رطف ہن وھتاک رکو، اہتبل اےنپ ابںیئ رطف ای اےنپ ابںیئ دقم ےک ےچین وھت

 

 

 412 :دحثی ربمن

ِن      :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُعَمرَ َحْفُص ْبُن  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نََس ْبَن َمالٍِك  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َقتَاَدةُ  أ

َ
قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل      :قَاَل       ،  أ

َحُدُكْم َبنْيَ يََديِْه وَ "     :اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
ْو ََتَْت رِْجِلهِ       ََل َعْن يَِميِنِه، ََل َيتِْفلََن أ

َ
 ".َولَِكْن َعْن يََسارِهِ أ

ںیم ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس  مہ ےس صفح نب رمع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ےھجم داتدہ ےن ربخ دی، اوہنں ےن اہک

 ےن رفامای، مت اےنپ اسےنم ای اینپ داںیئ رطف ہن وھتاک رکو، اہتبل ابںیئ رطف ای ابںیئ دقم ےک ےچین وھتک ےتکس وہ۔ وملسیلص اہلل ہیلع  انس ہک یبن رکمی

 

 

 

ْو ََتَْت قََدِمِه الْيُْْسَى -36
َ
ْق َعْن يََسارِهِ أ  :بَاُب َِلَُْبُ

 ابںیئ رطف ای ابںیئ اپؤں ےک ےچین وھتےنک ےک ایبن ںیم: ابب
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نََس ْبَن َمالٍِك  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َقتَاَدةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
َ
قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه      :قَاَل       ،  أ

َقَن َبنْيَ يََديِْه َوََل َعْن يَِميِنِه،       لَصاَلِة فَإَِّنَما ُينَايِِج َرَبُه، إَِن الُْمْؤِمَن إَِذا ََكَن ِِف ا"     :وََسلَمَ  ْو       فَاَل َيُْبُ
َ
َولَِكْن َعْن يََسارِهِ أ

 ".ََتَْت قََدِمهِ 
ن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل مہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس داتدہ ےن ایب

ےن رفامای ومنم بج امنز ںیم وہات ےہ وت وہ اےنپ رب ےس رسوگیش رکات ےہ۔ اس ےیل وہ اےنپ اسےنم ای داںیئ رطف ہن  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ہنع ےس انس ہک

 وھتےک، اہں ابںیئ رطف ای اپؤں ےک ےچین وھتک ےل۔

 

 

 

 414 :ربمندحثی 

ِِب َسِعيدٍ  َعنْ       ،  ُِحَيِْد بِْن َعبِْد الرَِْحَِن  َعنْ       ،  الُّزْهِرُي  َحَدَثنَا      ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ  َحَدَثنَا
َ
ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ       ،  أ

َ
أ

برَْصَ ُُنَاَمًة ِِف 
َ
ْو َعْن يَِميِنِه، "ُثمَ       قِبْلَِة الَْمْسِجِد فََحَكَها ِِبََصاٍة، َعلَيِْه وََسلََم أ

َ
َق الرَُجُل َبنْيَ يََديِْه أ ْن َيُْبُ

َ
َولَِكْن       َّنََه أ

ى ْو ََتَْت قََدِمِه الْيُْْسَ
َ
ِِب  َعنْ       ،  ُِحَيًْدا َسِمعَ       ،  الُّزْهِريِ  َوَعنْ       ، "َعْن يََسارِهِ أ

َ
 .ََنَْوهُ  َسِعيدٍ أ

یبن  وب دیعس دخری ےس ہکمہ ےس یلع نب دبعاہلل دمینی ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ایفسن نب ہنییع ےن، اہک مہ ےس اامم زرہی ےن دیمح نب دبعارلنٰمح ےس، اوہنں ےن ا

اےس رکنکی ےس رھکچ ڈاال۔ رھپ رفامای ہک وکیئ صخش اسےنم ای داںیئ رطف ہن  ےن یلص اہلل ہیلع وملس ےن دجسم ےک ہلبق یک دویار رپ مغلب داھکی وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 اوب دیعس دخری ےک وھتےک، اہتبل ابںیئ رطف ای ابںیئ اپؤں ےک ےچین وھتک انیل اچےیہ۔ دورسی رواتی ںیم زرہی ےس ویں ےہ ہک اوہنں ےن دیمح نب دبعارلنٰمح ےس

 واہطس ےس ایس رطح ہی دحثی ینس۔

 

 

 :َكَفاَرِة الُُْبَاِق ِِف الَْمْسِجدِ  بَاُب  -37
 دجسم ںیم وھتےنک اک افکرہ: ابب
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نََس ْبَن َمالٍِك  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َقتَاَدةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
َ
اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه قَاَل      :قَاَل       ،  أ

 ".الُُْبَاُق ِِف الَْمْسِجِد َخِّطيئَة  َوَكَفاَرُتَها َدْفنَُها"     :وََسلَمَ 
 
ہ 
ک

ی رکمیمہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ہبعش ےن، اہک مہ ےس داتدہ ےن اہک ہک ںیم ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس انس   
ي

 

ی

ےن رفامای  ہیلع وملسیلص اہلل  

 اپھچ دانی ےہ۔ (زنیم ںیم) ہک دجسم ںیم وھتانک انگہ ےہ اور اس اک افکرہ اےس

 

 

 

 :بَاُب َدفِْن اّنُلَخاَمِة ِِف الَْمْسِجدِ  -38
 دجسم ںیم مغلب وک یٹم ےک ادنر اپھچ دانی رضوری ےہ: ابب

 411 :دحثی ربمن

بَا ُهَريَْرةَ  َسِمعَ       ،  َهَمامٍ  َعنْ       ،  َمْعَمرٍ  َعنْ       ،  َعبُْد الَرَزاقِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَحاُق ْبُن نرَْصٍ  َحَدَثنَا
َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ       ،  أ

 "     :قَاَل       َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
َحُدُكْم ِإََل الَصاَلِة َفاَل َيبُْصْق أ

َ
فَإَِّنَما ُينَايِِج اهللََ َما َداَم ِِف ُمَصاَلُه َوََل َعْن يَِميِنِه،       َماَمُه، إَِذا قَاَم أ

ْو ََتَْت قََدِمِه َفيَْدفِنَُها      فَإَِن َعْن يَِميِنِه َملًََك،       
َ
 ".َوَْلَبُْصْق َعْن يََسارِهِ أ
زاق ےن رمعم نب رادش ےس، اوہنں ےن امہم نب ہبنم ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس انس وہ یبن مہ ےس ااحسق نب رصن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ دبعارل

ےن رفامای بج وکیئ صخش امنز ےک ےیل ڑھکا وہ وت اسےنم ہن وھتےک ویکہکن وہ بج کت اینپ امنز یک  یلص اہلل ہیلع وملس آپ رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس  لق رکےت ںیہ ہک

ےچین وھتک ےل اور  وہات ےہ وت اہلل اعتٰیل ےس رسوگیش رکات راتہ ےہ اور داںیئ رطف یھب ہن وھتےک ویکہکن اس رطف رفہتش وہات ےہ، اہں ابںیئ رطف ای دقم ےک ہگج ںیم

 اےس یٹم ںیم اپھچ دے۔

 

 

 

ُخْذ بَِّطَرِف ثَْوبِهِ  -39
ْ
 :بَاُب إَِذا بََدرَُه الُُْبَاُق فَلْيَأ

 ہبلغ وہ وت امنزی اےنپ ڑپکے ےک انکرے ںیم وھتک ےلبج وھتک اک : ابب
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نٍَس  َعنْ       ،  ُِحَيْد   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  زَُهرْي   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َمالُِك ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا
َ
ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم       ،  أ

َ
ى أ

َ
َرأ

لَِك،       ُُنَاَمًة ِِف الِْقبْلَِة فََحَكَها بِيَِدهِ،  ْو ُرِِئَ َكَراِهيَتُُه ِِلَ
َ
َحَدُكْم إَِذا قَاَم ِِف "     :َوقَاَل       وَِشَدتُُه َعلَيِْه،       َوُرِِئَ ِمنُْه َكَراِهيَة  أ

َ
إَِن أ

ْو َرُبُه بَ 
َ
َقَن ِِف قِبْلَِتِه،       يْنَُه َوَبنْيَ قِبْلَِتِه، َصاَلتِِه فَإَِّنَما ُينَايِِج َرَبُه أ ْو ََتَْت قََدِمِه،       فاََل َيُْبُ

َ
َخَذ       َولَِكْن َعْن يََسارِهِ أ

َ
ُثَم أ

َق ِفيِه َورََد َبْعَّضُه لََعَ َبْعٍض،  ْو َيْفَعُل َهَكَذا     :قَاَل       َّطَرَف رَِدائِِه َفَُبَ
َ
 ".أ

دویار ) ےن ہلبق یک رطف یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی  اامسلیع ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس زریہ نب اعموہی ےن، اہک مہ ےس دیمح ےن اسن نب ام ک ےس ہکمہ ےس ام ک نب

اس یک وہج  (راوی ےن اس رطح ایبن ایک ہک) اییک انوخیش وک وسحمس ایک ایگ  یلص اہلل ہیلع وملس ےن وخد اےس رھکچ ڈاال اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس مغلب داھکی وت آپ (رپ

ےن رفامای ہک بج وکیئ صخش امنز ےک ےیل ڑھکا وہات ےہ وت وہ اےنپ رب ےس  اہلل ہیلع وملس آپ یلصیک دشدی انوگاری وک وسحمس ایک ایگ۔ رھپ  یلص اہلل ہیلع وملس ےس آپ

 ےہ۔ اس ےیل ہلبق یک رطف ہن وھتاک رکو، اہتبل ابںیئ رطف ای دقم ےک ےچین وھتک ایل رکو۔ رھپ رسوگیش رکات ےہ، ای ہی ہک اس اک رب اس ےک اور ہلبق ےک درایمن وہات

 ایل، اس ںیم وھتاک اور اچدر یک اکی ہہت وک دورسی ہہت رپ ریھپ ایل اور رفامای، ای اس رطح رک ایل رکے۔ (انکرہ) ےن اینپ اچدر اک اکی وکان یلص اہلل ہیلع وملس آپ

 

 

 

 :ِعَظِة اِْلَماِم اّنَلاَس ِِف إِْتَماِم الَصاَلِة، وَِذْكِر الِْقبْلَةِ بَاُب  -41
 اامم ولوگں وک ہی تحیصن رکے ہک امنز وپری رطح ڑپںیھ اور ہلبق اک ایبن: ابب

 411 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب الِّزنَادِ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
ْعَرِج  َعِن       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل       ،  أ

َ
أ

َراُكْم ِمْن َوََل ُركُ       فََواهللَِ َما ََيََْف َعيََلَ ُخُّشوُعُكْم،       َهْل تََرْوَن قِبْلَِِت َها ُهنَا، "     :قَاَل       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
وُعُكْم إِِِن َْل

 ".َوَراِء َظْهِري
ر ی اہلل ہنع ےس  مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ اامم ام ک ےن اوبازلاند ےس ربخ دی، اوہنں ےن ارعج ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ

ہلبق یک رطف ےہ، اہلل یک مسق ھجم ےس ہن اہمترا وشخع اتپھچ ےہ ہن روکع، ںیم اینپ  (امنز ںیم) ہک ریما ہنمےن رفامای ایک اہمترا ہی ایخل ےہ  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہک

 ھٹیپ ےک ےھچیپ ےس مت وک داتھکی راتہ وہں۔
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نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  ِهاَلِل بِْن َعيَِلٍ  َعنْ       ،  فُلَيُْح ْبُن ُسلَيَْمانَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن َصاِلٍح  َحَدَثنَا
َ
َصىَل بِنَا      :قَاَل       ،  أ

،       اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َصاَلًة،  َراُكْم ِمْن َوَراِِئ "     :َفَقاَل ِِف الَصاَلِة َوِِّف الُرُكوِع       ُثَم َرِِقَ الِْمنرَْبَ
َ
َراُكمْ  إِِِن َْل

َ
 ".َكَما أ

ح نب نامیلن ےن الہل نب یلع ےس، اوہنں ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس، و

فلي 

یلص  یبن رکمی ہ ےتہک ںیہ ہکمہ ےس ٰییحی نب اصحل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس 

رھپ امنز ےک ابب ںیم اور روکع ےک ابب ںیم رفامای ںیم ںیہمت ےھچیپ ےس یھب  ربنم رپ ڑچےھ، یلص اہلل ہیلع وملس ےن ںیمہ اکی رمہبت امنز ڑپاھیئ، رھپ آپ اہلل ہیلع وملس

 ایس رطح داتھکی راتہ وہں ےسیج اب اسےنم ےس دھکی راہ وہں۔

 

 

 

 :بَاُب َهْل ُيَقاُل َمْسِجُد بَِِن فاَُلنٍ  -41
 اس ابرے ںیم ہک ایک ویں اہک اج اتکس ےہ ہک ہی دجسم الفں اخدنان واولں یک ےہ: ابب

 422 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه "      ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
أ

ْضمِ 
ُ
َمُدَها ثَنَِيُة الْوََداِع، وََسلََم َساَبَق َبنْيَ اْْلَيِْل الَِِت أ

َ
وََساَبَق َبنْيَ اْْلَيِْل الَِِت لَْم تُّْضَمْر ِمَن اّثلَنَِيِة إََِل       َرْت ِمَن احْلَْفيَاِء َوأ

َن َعبَْد اهللَِ ْبَن ُعَمَر ََكَن ِفيَمْن َساَبَق بَِها      َمْسِجِد بَِِن ُزَريٍْق، 
َ
 ".َوأ
 ےس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ اامم ام ک ےن ربخ دی، اوہنں ےن انعف ےک واہطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنعمہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

ي ا ء ےس دوڑ رکایئ، اس دوڑ یک دح  (اہجد ےک ےیل) ےن ان وھگڑوں یک ںیھنج یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہک
خف
ۃینث اولداع یھت اور وج وھگڑے ایھب ایتر ایک ایگ اھت اقمم 

 یک یھت۔ ایتر ںیہن وہےئ ےھت ان یک دوڑ ۃینث اولداع ےس دجسم ینب زرقی کت رکایئ۔ دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن یھب اس وھگڑ دوڑ ںیم رشتک

 

 

 

 :بَاُب الِْقْسَمِة َوَتْعِليِق الِْقنِْو ِِف الَْمْسِجدِ  -42
 رکان اور دجسم ںیم وجھکر اک وخہش اکٹلان دجسم ںیم امل میسقت: ابب

يًّْضا قِنَْوان  ِمثَْل ِصنٍْو وَِصنَْوانٍ      :قَاَل 
َ
بُو َعبْد اهللَِ الِْقنُْو الِْعْذُق َواَِلْثنَاِن قِنَْواِن َواجْلََماَعُة أ

َ
 .أ
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آات ےہ اور عمج ےک ےیل یھب یہی ظفل آات  «قنوان» ےک ںیہ۔ دو ےک ےیل (وخہش وجھکر) «عذق» (رعیب زابن ںیم) ےک ینعم «قنو» اامم اخبری رہمح اہلل ےتہک ںیہ ہک

 ۔ «صنوان» اور «صنو» ےہ ےسیج
 

 

 

 421 :دحثی ربمن

نَِس رَِضَ اهللَُ َعنُْه،       َعْن َعبِْد الَْعِّزيِّز بِْن ُصَهيٍْب،      :َوقَاَل إِبَْراِهيمُ 
َ
ِِتَ اّنَليِِبُ "     :قَاَل       َعْن أ

ُ
َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بَِماٍل ِمَن أ

وُه ِِف الَْمْسِجِد،      :َفَقاَل       ابْلَْحَريِْن،  ِِتَ بِِه رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       اّْنُُثُ
ُ
ْكَُثَ َماٍل أ

َ
فََخَرَج رَُسوُل اهللَِ َصىَل       َوََكَن أ

ْعَّطاُه،       فَلََما قَََض الَصاَلَة َجاَء فََجلََس إََِلِْه،       وََسلََم إََِل الَصاَلِة َولَْم يَلْتَِفْت إََِلِْه، اهللَُ َعلَيِْه 
َ
َحًدا إََِل أ

َ
إِْذ       َفَما ََكَن يََرى أ

ْعِّطِِن فَإِِِن       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :َفَقاَل       َجاَءُه الَْعَباُس، 
َ
َفَقاَل ََلُ رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه        فَاَديُْت َّنْفِِس َوفَاَديُْت َعِقياًل، أ

،  يَا رَُسوَل اهللَِ اْؤُمْر َبْعَّضُهمْ      :َفَقاَل       فَلَْم يَْستَِّطْع،       ُثَم َذَهَب يُِقلُُه،       ُخْذ فََحثَا ِِف ثَْوبِِه،      :وََسلَمَ       :قَاَل       ََل،      :قَاَل       يَْرَفْعُه إَِِلَ
 ، نَْت َعيََلَ

َ
،       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :َفَقاَل       ُثَم َذَهَب يُِقلُُه،       َفنََُثَ ِمنُْه،       ََل،      :قَاَل       فَاْرَفْعُه أ      :قَاَل       ََل،      :اَل قَ       اْؤُمْر َبْعَّضُهْم يَْرَفْعُه َعيََلَ

 ، نَْت َعيََلَ
َ
لَْقاُه لََعَ ََكِهِلِه ُثَم اّْنَّطلََق،       َفنََُثَ ِمنُْه،       ََل،      :قَاَل       فَاْرَفْعُه أ

َ
َفَما َزاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم       ُثَم اْحتََملَُه فَأ

 ".َفَما قَاَم رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوَثَم ِمنَْها ِدرَْهم        ُه َحََّت َخِِفَ َعلَيْنَا َعَجبًا ِمْن ِحرِْصِه، يُتِْبُعُه برََصَ 
ےک اپس رحبنی ےس رمق آیئ۔   وملسیلص اہلل ہیلع یبن رکمی اربامیہ نب امہطن ےن اہک، دبعازعلزی نب بیہص ےس، اوہنں ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس رواتی ایک ہک

یک دختم ںیم آ یکچ یھت۔ رھپ  اہلل ہیلع وملس آپ یلصےن رفامای ہک اےس دجسم ںیم ڈال دو اور ہی رمق اس امتم رمق ےس زایدہ یھت وج اب کت  یلص اہلل ہیلع وملس آپ

ےک اپس  (رمق) امنز وپری رک ےکچ وت آ رک امل یلص اہلل ہیلع وملس رفامیئ، بج آپامنز ےک ےیل رشتفی الےئ اور اس یک رطف وکیئ وتہج ںیہن  یلص اہلل ہیلع وملس آپ

دےتھکی اےس اطع رفام دےتی۔ اےنت ںیم ابعس ر ی اہلل ہنع احرض وہےئ اور وبےل ہک  یلص اہلل ہیلع وملس ھٹیب ےئگ اور اےس میسقت رکان رشوع رفام دای۔ اس وتق ےسج یھب آپ

رفامای  وملس ےنیلص اہلل ہیلع  روسل اہلل (اس ےیل ںیم زری ابر وہں) اانپ یھب دفہی دای اھت اور لیقع اک یھب (زغوہ ندر ںیم) ےئیجیک ویکہکن ںیم ےن ےھجم یھب اطع! ای روسل اہلل

یسک وک !  ےکس اور ےنہک ےگل ای روسل اہللوہ ہن ااھٹ (وزن یک زایدیت یک وہج ےس) ہک ےل ےئیجیل۔ اوہنں ےن اےنپ ڑپکے ںیم روہیپ رھب ایل اور اےس ااھٹےن یک وکشش یک نکیل

یلص اہلل ہیلع  اوہنں ےن اہک ہک رھپ آپ یہ اوھٹا دےئیجی۔ آپ (ہی ںیہن وہ اتکس) ےن رفامای ںیہن یلص اہلل ہیلع وملس رفامےیئ ہک وہ ااھٹےن ںیم ریمی دمد رکے۔ آپ

رھپ رفامای ہک ای روسل  (نکیل اب یھب ہن ااھٹ ےکس) ڑا اس رگا دای اور ابیق وک ااھٹےن یک وکشش یک،ےن اس رپ یھب ااکنر ایک، بت ابعس ر ی اہلل ہنع ےن اس ںیم ےس وھت وملس

ےن اس ےس  یلص اہلل ہیلع وملس ےن ااکنر رفامای وت اوہنں ےن اہک ہک رھپ آپ یہ اوھٹا دےئیجی۔ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع وملس یسک وک ریمی دمد رکےن اک مکح دےئیجی۔ آپ! اہلل
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وک ان یک اس رحص رپ  یلص اہلل ہیلع وملس ااکنر ایک، بت اوہنں ےن اس ںیم ےس وھتڑا اس روہیپ رگا دای اور اےس ااھٹ رک اےنپ اکدنےھ رپ رھک ایل اور ےنلچ ےگل، روسل اہلل یھب

یھب واہں  یلص اہلل ہیلع وملس ںیہن وہ ےئگ اور آپ اس وتق کت ان یک رطف دےتھکی رےہ بج کت وہ امہری رظنوں ےس اغبئ یلص اہلل ہیلع وملس اانت بجعت وہا ہک آپ

 ےس اس وتق کت ہن اےھٹ بج کت ہک اکی وچین یھب ابیق ریہ۔

 

 

 

َجاَب ِفيهِ  -43
َ
 :بَاُب َمْن َدََع ِلَّطَعاٍم ِِف الَْمْسِجِد َوَمْن أ

 ےسج دجسم ںیم اھکےن ےک ےیل اہک اجےئ اور وہ اےس وبقل رک ےل: ابب

 422 :دحثی ربمن

نَا      ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نًَسا َسِمعَ       ،  إِْسَحاَق بِْن َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  َمالِك أ

َ
وََجْدُت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ "     :قَاَل       ،  أ

 ، بُو َّطلَْحَة ؟ قُلُْت      :َفَقاَل ِِل       َفُقْمُت،       َعلَيِْه وََسلََم ِِف الَْمْسِجِد َمَعُه نَاس 
َ
رَْسلََك أ

َ
أ
َ
َّنَعْم،      :ِلَّطَعاٍم ؟ قُلُْت      :َفَقاَل       َّنَعْم،      :أ

يِْديِهمْ       َفاّْنَّطلََق،       قُوُموا،      :َفَقاَل لَِمْن َحْوََلُ       
َ
 ".َواّْنَّطلَْقُت َبنْيَ أ

 مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن 

 
کہ

ں ےن روسل اہللایک، اہک مہ ےس ام ک ےن ااحسق نب دبعاہلل ےس اوہنں ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس انس، وہ ےتہک ںیہ 
 
می

یلص اہلل ہیلع  

 ہک ایک ھجت وک اوبہحلط ےن اجیھب ےن ھجم ےس وپاھچ اہلل ہیلع وملس رکمی یلصےک اپس اور یھب یئک ولگ ےھت۔ ںیم ڑھکا وہ ایگ وت یبن  یلص اہلل ہیلع وملس وک دجسم ںیم اپای، آپ وملس

ےن اےنپ رقبی  یلص اہلل ہیلع وملس بت آپ! ںیم ےن رعض یک ہک یج اہں (البای ےہ) ےن وپاھچ اھکےن ےک ےیل؟ یلص اہلل ہیلع وملس ےہ؟ ںیم ےن اہک یج اہں آپ

 وموجد ولوگں ےس رفامای ہک ولچ، بس رضحات ےنلچ ےگل اور ںیم ان ےک آےگ آےگ لچ راہ اھت۔

 

 

 

 :بَاُب الَْقَّضاِء َواللَِعاِن ِِف الَْمْسِجِد َبنْيَ الرَِجاِل َوالنَِساءِ  -44
 (اجزئ ےہ ) ےک درایمن اعلن رکاان ( اخودن ، ویبی ) دجسم ںیم ےلصیف رکان اور رمدوں اور وعروتں : ابب

 423 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  الَرَزاقِ َعبُْد  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  اْبُن ُجَريٍْج  أ ْخرَبَ

َ
َن       ،  َسْهِل بِْن َسْعدٍ  َعنْ       ،  اْبُن ِشَهاٍب  أ

َ
أ

تِِه رَُجاًل،       يَا رَُسوَل اهللَِ، "     :قَاَل       رَُجاًل، 
َ
يَْت رَُجاًل وََجَد َمَع اْمَرأ

َ
َرأ

َ
َيْقتُلُُه ؟ َفتاََل َعنَا ِِف الَْمْسِجِد،       أ

َ
نَا َشاِهد        أ

َ
 ".َوأ
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اکی صخش ےن اہک، ای روسل  مہ ےس ٰییحی نب ومٰیس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس دبعارلزاق ےن، اہک مہ وک انب رججی ےن، اہک ںیمہ انب اہشب ےن لہس نب دعس اسدعی ےس ہک

داتھکی ےہ، ایک اےس امر ڈاےل؟ آرخ اس رمد ےن اینپ ویبی ےک اسھت  (ندیلعف رکےت وہےئ)  وج اینپ ویبی ےک اسھت یسک ریغ رمد وکاس صخش ےک ابرہ ںیم رفامےیئ! اہلل

 دجسم ںیم اعلن ایک اور اس وتق ںیم وموجد اھت۔

 

 

 

ِمَر، َوََل  -45
ُ
ْو َحيُْث أ

َ
 :َيتََجَسُس بَاُب إَِذا َدَخَل بَيْتًا يَُصيَِل َحيُْث َشاَء، أ

اس ابرے ںیم ہک بج وکیئ یسک ےک رھگ ںیم دالخ وہ وت ایک سج ہگج وہ اچےہ واہں امنز ڑپھ ےل ای اہجں اےس امنز ڑپےنھ ےک ےیل اہک : ابب

 اور افوتل وسال و وجاب ہن رکے( واہں ڑپےھ ) اجےئ 

 424 :دحثی ربمن

ِعتْبَاَن بِْن  َعنْ       ،  َُمُْموِد بِْن الَربِيعِ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن َسْعدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
، "      ،  َمالٍِك  َِلِ تَاُه ِِف َمْْنِ

َ
َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

َ
َصيَِلَ لََك ِمْن بَيِْتَك ؟ قَاَل      :َفَقاَل       أ

ُ
ْن أ

َ
ُب أ ْيَن َُتِ

َ
َْشُْت ََلُ إََِل      :أ

َ
فَأ

 ".فََصىَل َرْكَعتنَْيِ       فََكرَبَ اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وََصَفْفنَا َخلَْفُه،       َمََكٍن، 
ےن اہک مہ ےس اربامیہ نب دعس ےن انب اہشب ےک واہطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن ومحمد نب رعیب ےس اوہنں ےن ابتعن مہ ےس دبعاہلل نب ہملسم یبنعق ےن ایبن ایک، اوہنں 

ےن وپاھچ ہک مت اےنپ رھگ ںیم اہکں دنسپ رکےت وہ ہک  یلص اہلل ہیلع وملس ان ےک رھگ رشتفی الےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ہک (وج انانیب ےھت) نب ام ک ےس

یلص اہلل ہیلع  ےن ریبکت یہک اور مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع وملس رے ےیل امنز ڑپوھں۔ ابتعن ےن ایبن ایک ہک ںیم ےن اکی ہگج یک رطف ااشرہ ایک۔ رھپ یبن رکمیاہمت

 ڑپاھیئ۔ (لفن) ےن دو رتعک امنز یلص اہلل ہیلع وملس ےک ےھچیپ فص ابدنیھ رھپ آپ وملس

 

 

 

 :ِِف ابْلُيُوِت بَاُب الَْمَساِجِد  -46
 (رقمر رک انیل اجزئ ےہ ) رھگوں ںیم اجےئ امنز ( ہک وبتق رضورت ) اس ایبن ںیم : ابب

اُء ْبُن ََعزٍِب ِِف َمْسِجِدهِ ِِف َدارِهِ ََجَاَعةً   .وََصىَل الرَْبَ

 اور رباء نب اعزب ر ی اہلل ہنع ےن اےنپ رھگ یک دجسم ںیم امجتع ےس امنز ڑپیھ۔
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 425 :ربمندحثی 

ِن      :قَاَل       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  ُعَقيْل   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  اللَيُْث  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  َسِعيُد ْبُن ُعَفرْيٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
َُمُْموُد ْبُن الَربِيِع  أ

نَْصاِرُي 
َ
نَ       ،  اْْل

َ
نَْصاِر،  َمالٍِك ِعتْبَاَن ْبَن  أ

َ
ْصَحاِب رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِمَمْن َشِهَد بَْدًرا ِمْن اْْل

َ
نَُه "      وَُهَو ِمْن أ

َ
أ

ََت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
نَْكْرُت       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :َفَقاَل       أ

َ
َصيَِل ِلَقْويَِم، قَْد أ

ُ
نَا أ

َ
ْمَّطاُر       برََصِي َوأ

َ
فَإَِذا ََكنَِت اْْل

َصيَِلَ بِِهْم، 
ُ
ْن آِِتَ َمْسِجَدُهْم فَأ

َ
ْستَِّطْع أ

َ
ي بَيِِْن َوَبيْنَُهْم لَْم أ تِيِِن َفتَُصيَِلَ ِِف       َساَل الَْواِدي اَِلِ

ْ
نََك تَأ

َ
َووَِدْدُت يَا رَُسوَل اهللَِ أ

َذُه ُمَصىًل، بَيِِْت  َُتِ
َ
،      :َفَقاَل ََلُ رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَاَل       فَأ ْفَعُل ِإْن َشاَء اهللَُ

َ
َفَغَدا رَُسوُل اهللَِ      :قَاَل ِعتْبَانُ       َسأ

بُو بَْكٍر ِحنَي اْرَتَفَع 
َ
ِذنُْت ََلُ فَلَْم جَيِْلْس       اّنَلَهاُر، َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوأ

َ
َذَن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فَأ

ْ
فَاْستَأ

َصيَِلَ ِمْن بَيِْتَك ؟ قَاَل      :ُثَم قَاَل       َحََّت َدَخَل ابْلَيَْت، 
ُ
ْن أ

َ
ُب أ ْيَن َُتِ

َ
َْشُْت ََلُ إََِل نَاِحيٍَة ِمَن      :أ

َ
َفَقاَم رَُسوُل اهللَِ َصىَل       ابْلَيِْت، فَأ

 ، َفثَاَب ِِف      :قَاَل       وََحبَْسنَاُه لََعَ َخِّزيَرٍة َصنَْعنَاَها ََلُ،      :قَاَل       َفُقْمنَا فََصَفنَا فََصىَل َرْكَعتنَْيِ ُثَم َسلََم،       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فََكرَبَ
ْهِل اَِلاِر َذُوو َعَدٍد فَاْجتََمُعوا، ابْلَيِْت رِ 

َ
ِو اْبُن اُِلْخُّشِن ؟ َفَقاَل      :َفَقاَل قَائِل  ِمنُْهمْ       َجال  ِمْن أ

َ
ْيَن َمالُِك ْبُن اُِلَخيِّْشِن أ

َ
أ

ُب اهللََ َورَُسوََلُ،      :َبْعُّضُهمْ  ََل تََراُه قَْد قَاَل ََل إََِلَ       َتُقْل َذلَِك،       ََل،      :ىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ َفَقاَل رَُسوُل اهللَِ َص       َذلَِك ُمنَافِق  ََل َُيِ
َ
أ

ْعلَُم،       إََِل اهللَُ يُِريُد بَِذلَِك وَْجَه اهللَِ، 
َ
قَاَل رَُسوُل اهللَِ       الُْمنَافِِقنَي،  فَإِنَا نََرى وَْجَهُه َونَِصيَحتَُه إََِل      :قَاَل       قَاَل اهللَُ َورَُسوَُلُ أ

ُثَم      :قَاَل اْبُن ِشَهاٍب       ، "فَإَِن اهللََ قَْد َحَرَم لََعَ اّنَلاِر َمْن قَاَل ََل إََِلَ إََِل اهللَُ يَبْتَِِغ بَِذلَِك وَْجَه اهللَِ      :َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
لُْت احْلَُصنْيَ 

َ
اتِِهْم َعْن َحِديِث َُمُْموِد بِْن الَربِيِع َسأ َحُد بَِِن َسالٍِم َوُهَو ِمْن ََسَ

َ
نَْصاِرَي وَُهَو أ

َ
نَْصاِرِي  ْبَن ُُمََمٍد اْْل

َ
اْْل

 .فََصَدقَُه بَِذلَِك 
 ر  ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ثیل نب دعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ھجم

عفي

 ےس لیقع ےن انب اہشب ےک واہطس ےس ایبن ایک ہک ےھجم ومحمد نب مہ ےس دیعس نب 

یلص اہلل  ےک باحیب اور زغوہ ندر ےک احرض وہےن واولں ںیم ےس ےھت، وہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ابتعن نب ام ک ااصنری ر ی اہلل ہنع روسل اہلل رعیب ااصنری ےن ہک

ریمی انیبیئ ںیم ھچک رفق آ ایگ ےہ اور ںیم اینپ وقم ےک ولوگں وک امنز ڑپاھای رکات وہں نکیل بج رباست اک ! ای روسل اہللیک دختم ںیم احرض وہےئ اور اہک  ہیلع وملس

ای روسل   کت ںیہن اج اتکسوممس آات ےہ وت ریمے اور ریمی وقم ےک درایمن وج وادی ےہ وہ رھب اجیت ےہ اور ےنہب گل اجیت ےہ اور ںیم اںیہن امنز ڑپاھےن ےک ےیل دجسم

یلص اہلل  امنز ڑپھ دںی اتہک ںیم اےس امنز ڑپےنھ یک ہگج انب ولں۔ راوی ےن اہک ہک روسل اہلل (یسک ہگج) ریمی وخاشہ ےہ ہک آپ ریمے رھگ رشتفی الںیئ اور! اہلل
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اور اوبرکب دصقی  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل(دورسے دن) ےن ابتعن ےس رفامای، ااشنء اہلل اعتٰیل ںیم اہمتری اس وخاشہ وک وپرا رکوں اگ۔ ابتعن ےن اہک ہک ہیلع وملس

ادنر آےن یک ااجزت اچیہ، ںیم ےن ااجزت دے دی۔ بج آپ رھگ ںیم  وملس ےنیلص اہلل ہیلع  ر ی اہلل ہنع بج دن ڑچاھ وت دوونں رشتفی ےل آےئ اور روسل اہلل

ہصح ںیم ھجم ےس امنز ڑپےنھ یک وخاشہ رےتھک وہ۔ ابتعن ےن اہک ہک ںیم ےن رھگ ںیم اکی وکےن یک رطف  رشتفی الےئ وت ےھٹیب یھب ںیہن اور وپاھچ ہک مت اےنپ رھگ ےک سک

ڑھکے وہےئ اور ریبکت یہک مہ یھب آپ ےک ےھچیپ ڑھکے وہ ےئگ اور فص ابدنیھ سپ آپ ےن دو  (اس ہگج) اہلل ہیلع وملس اہلل یلصااشرہ ایک، وت روسل 

ریھپا۔ ابتعن ےن اہک ہک مہ ےن آپ وک وھتڑی دری ےک ےیل رواک اور آپ یک دختم ںیم میلح شیپ ایک وج آپ یہ ےک ےیل ایتر ایک ایگ  امنز ڑپاھیئ رھپ السم (لفن)رتعک

 ای

 

 
 

 داھکیئ ںیہن د (ہی اہک)اھت۔ ابتعن ےن اہک ہک ہلحم واولں اک اکی عمجم رھگ ںیم گل ایگ اور عمجم ںیم ےس اکی صخش وبال ہک ام ک نب دخ

 

 
 

اتی۔ اس رپ یسک دورسے انب دخ

َل هلإ » ےن ہی نس رک رفامای ااسی تم وہک، ایک مت دےتھکی ںیہن ہک اس ےن یلص اہلل ہیلع وملس ےن ہہک دای ہک وہ وت انمقف ےہ ےسج اہلل اور روسل ےس وکیئ تبحم ںیہن روسل اہلل
انمتقف اک ازلام اگلےن واال وبال ہک اہلل اور اس ےک روسل وک زایدہ ملع ےہ مہ وت اظبرہ اہک ےہ اور اس ےس وصقمد اخصل اہلل یک راض دنمی احلص رکان ےہ۔ بت  «إَل اهلل

ےنہک واےل رپ ارگ اس اک دصقم  «َل هلإ إَل اهلل» ےن رفامای ہک اہلل اعتٰیل ےن یلص اہلل ہیلع وملس اس یک وتاہجت اور دویتس انموقفں یہ ےک اسھت دےتھکی ںیہ۔ روسل اہلل

 احلص رکان وہ دوزخ یک آگ رحام رک دی ےہ۔ انب اہشب ےن اہک ہک رھپ ںیم ےن ومحمد ےس نس رک نیصح نب دمحم ااصنری ےس وج ونباسمل ےک رشفی اخصل اہلل یک راض

 ےک قلعتم وپاھچ وت اوہنں ےن اس یک دصتقی یک اور اہک ہک ومحمد اچس ےہ۔ (اس دحثی) ولوگں ںیم ےس ںیہ

 

 

 

 :ُدُخوِل الَْمْسِجِد َوَغرْيِهِ بَاُب اّتَليَُمِن ِِف  -47
 دجسم ںیم دالخ وہےن اور دورسے اکومں ںیم یھب داںیئ رطف ےس ادتباء رکےن ےک ایبن ںیم: ابب

 بِرِْجِلِه اَْلُْمََن، 
ُ
ى      َوََكَن اْبُن ُعَمَر َيبَْدأ  بِرِْجِلِه الْيُْْسَ

َ
 .فَإَِذا َخَرَج بََدأ

 ںیم دالخ وہےن ےک ےیل ےلہپ داایں اپؤں رےتھک اور ےنلکن ےک ےیل ابایں اپؤں ےلہپ اکنےتل۔دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع دجسم 

 

 

 

 421 :دحثی ربمن

ْشَعِث بِْن ُسلَيْمٍ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن َحْرٍب  َحَدَثنَا
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  اْْل

َ
وقٍ  َعنْ       ،  أ ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  َمْْسُ

نِِه َُكِِه ِِف ُّطُهورِهِ َوتَ "     :قَالَْت       
ْ
ُب اّتَليَُمَن َما اْستََّطاَع ِِف َشأ  ".رَُجِلِه َوَتنَُعِلهِ ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َُيِ
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 ربخ دی اثعش نب میلس ےک واہطس ےس، اوہنں ےن رسموق ےس، اوہنں ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس، آپ رفامیت مہ ےس نامیلن نب رحب ےن ایبن ایک، اہک مہ وک ہبعش ےن

اےنپ امتم اکومں ںیم اہجں کت نکمم وہات داںیئ رطف ےس رشوع رکےن وک دنسپ رفامےت ےھت۔ اہطرت ےک وتق یھب، اھگنک رکےن  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ںیہ ہک

 ےننہپ ںیم یھب۔اور وجات 

 

 

 

َِك اجْلَاِهِلَيِة، َوُيَتَخُذ َمََكَّنَها َمَساِجدَ  -48  :بَاُب َهْل ُتنْبَُش ُقبُوُر ُمْْشِ
 ایک دور اجتیلہ ےک رشموکں یک ربقوں وک وھکد ڈاانل اور ان یک ہگج دجسم انبان درتس ےہ ؟: ابب

ى ُعَمُر ْبُن اْْلََّطاِب رَِضَ اهللَُ َعنُْه 
َ
، َوَرأ نََس ْبَن َمالٍِك يَُصيَِل ِعنَْد َقرْبٍ

َ
،      :َفَقاَل       أ ،       الَْقرْبَ ََعَدةِ       الَْقرْبَ ُمْرُه بِاْْلِ

ْ
 .َولَْم يَأ

ربقوں ںیم امنز رکموہ وہےن اک ایبن۔ رمع نب  ےن رفامای ہک اہلل وہیدویں رپ تنعل رکے ہک اوہنں ےن اےنپ اایبنء یک ربقوں وک دجسم انب ایل اور یلص اہلل ہیلع وملس ویکہکن یبن رکمی

 اور آپ ےن ان وک امنز ولاٹےن اک مکح ںیہن دای۔! اطخب ر ی اہلل ہنع ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع وک اکی ربق ےک رقبی امنز ڑپےتھ داھکی وت رفامای ہک ربق ےہ ربق

 

 

 421 :دحثی ربمن

ِن      :قَاَل       ،  ِهَّشامٍ  َعنْ       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن الُْمثَََن  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب  أ

َ
َم َحِبيبََة،       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

ُ
َن أ

َ
َم َسلََمَة       أ

ُ
َوأ

ْينََها بِاحْلَبََّشِة ِفيَها تََصاِويُر، 
َ
ِ       َذَكَرتَا َكِنيَسًة َرأ وََلَِك إَِذا ََكَن ِفيِهُم "     :َفَقاَل       لَنيِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، فََذَكَرتَا ل

ُ
إَِن أ

اُر اْْلَلِْق ِعنَْد اهللَِ       َبنَْوا لََعَ َقرْبِهِ َمْسِجًدا وََصَوُروا ِفيِه تِلَْك الُصَوَر،       الرَُجُل الَصاِلُح َفَماَت،  وََلَِك ِْشَ
ُ
 ".يَْوَم الِْقيَاَمةِ  فَأ

 ہش ر ی اہلل اہنع ےس ہی ربخ اچنہپیئ مہ ےس دمحم نب ینثم ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس اطقن ےن ماشم نب رعوہ ےک واہطس ےس ایبن ایک، اہک ہک ےھجم ریمے ابپ ےن اع

ںیھت۔ اوہنں ےن اس اک ذترکہ یبن  (وصتریںی) اوہنں ےن ہشبح ںیم داھکی وت اس ںیم ومرںیت ام  ہبیب اور ام ہملس ر ی اہلل امہنع دوونں ےن اکی اسیلک اک ذرک ایک ےسج ہک

صخش رم اجات وت وہ ولگ اس یک ربق رپ دجسم  (کین) ےن رفامای ہک ان اک ہی اقدعہ اھت ہک ارگ ان ںیم وکیئ وکیناکر یلص اہلل ہیلع وملس ےس یھب ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 انب دےتی سپ ہی ولگ اہلل یک دراگہ ںیم ایقتم ےک دن امتم ولخمق ںیم ربے وہں ےگ۔ (وصتریںی)اس ںیم یہی ومرںیتانبےت اور 
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ِِب اّتَلَياِح  َعنْ       ،  َعبُْد الَْوارِِث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
نٍَس  َعنْ       ،  أ

َ
قَِدَم اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم      :قَاَل       ،  أ

لَْعَ الَْمِدينَِة ِِف َْحٍ ُيَقاُل لَُهْم َبنُو َعْمِرو بِْن َعوٍْف،       الَْمِدينََة، 
َ
َل أ ةَ       َفَْنَ ْرَبَع َعْْشَ

َ
قَاَم اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِفيِهْم أ

َ
 فَأ

ّْنُظُر إََِل اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ عَ       ََلْلًَة، 
َ
ِِن أ

َ
ي الُسيُوِف َكأ رَْسَل إََِل بَِِن اّنَلَجاِر فََجاُءوا ُمتََقِِلِ

َ
بُو       لَيِْه وََسلََم لََعَ َراِحلَِتِه، ُثَم أ

َ
َوأ

لْ 
َ
 بَِِن اّنَلَجاِر َحْوََلُ َحََّت أ

ُ
يُوَب، بَْكٍر رِْدفُُه َوَمَْل

َ
ِِب أ

َ
ْدَرَكتُْه الَصاَلُة،       ََق بِِفنَاِء أ

َ
ْن يَُصيَِلَ َحيُْث أ

َ
ُب أ َوُيَصيَِل ِِف       َوََكَن َُيِ

َمَر بِِبنَاِء الَْمْسِجِد،       َمَرابِِض الَْغنَِم، 
َ
نَُه أ

َ
رَْسَل ِإََل َمَْلٍ ِمْن بَِِن اّنَلَجاِر،       َوأ

َ
ثَاِمنُوِن ِِبَائِِّطُكْم       يَا بَِِن اّنَلَجاِر، "     :َفَقاَل       فَأ

نَس        َواهللَِ ََل َّنّْطلُُب َثَمنَُه إََِل إََِل اهللَِ،       ََل،      :قَالُوا      َهَذا، 
َ
ِكنَي َوِفيِه َخرِب  َوِفيِه      :َفَقاَل أ قُوُل لَُكْم ُقبُوُر الُْمْْشِ

َ
َفََكَن ِفيِه َما أ

 ، ِكنَي َفنُِبَّشْت،       َُنْل  َمَر اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بُِقبُوِر الُْمْْشِ
َ
َفَصُفوا اّنَلْخَل       َوبِاّنَلْخِل َفُقِّطَع،       ُثَم بِاْْلَرِِب فَُسِوَيْت،       فَأ

ُّزوَن َواّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َمَعُهْم،  قِبْلََة الَْمْسِجِد وََجَعلُوا ِعَّضاَدَتيِْه احْلَِجاَرةَ  وََجَعلُوا َينُْقلُوَن الَصْخَر وَُهْم يَْرَِتِ
نَْصاِر َوالُْمَهاِجَرهْ       اللَُهَم ََل َخرْيَ إََِل َخرْيُ اآْلِخَرهْ، "     :وَُهَو َيُقوُل       

َ
 ".فَاْغِفْر لِْْل

 ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دبعاولارث ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اوباایتلح ےک واہطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس،مہ ےس دسمد ےن ایبن 

وچسیب راںیت ایقم دمہنی رشتفی الےئ وت اہیں ےک دنلب ہصح ںیم ینب رمعو نب وعف ےک اہیں آپ ارتے اور اہیں  یلص اہلل ہیلع وملس بج یبن رکمی اوہنں ےن اہک ہک

یلص اہلل ہیلع  ےن ونباجنر وک الب اجیھب، وت وہ ولگ ولتارںی اکٹلےئ وہےئ آےئ۔ اسن ےن اہک، وگای ریمی رظنوں ےک اسےنم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس رفامای۔ رھپ آپ

ےک  یلص اہلل ہیلع وملس ےک ےھچیپ ےھٹیب وہےئ ںیہ اور ونب اجنر ےک ولگ آپ یلص اہلل ہیلع وملس اینپ وساری رپ رشتفی رفام ںیہ، ہکبج اوبرکب دصقی ر ی اہلل ہنع آپ وملس

ہی دنسپ رکےت ےھت ہک اہجں یھب امنز اک وتق آ  یلص اہلل ہیلع وملس اوباویب ےک رھگ ےک اسےنم ارتے اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس اچروں رطف ںیہ۔ اہیں کت ہک آپ

یلص   ابڑوں ںیم یھب امنز ڑپھ ہ ےت ےھت، رھپ آپ ےن اہیں دجسم انبےن ےک ےیل مکح رفامای۔ انچہچن ونب اجنر ےک ولوگں وک آپاجےئ وفراً امنز ادا رک ںیل۔ آپ رکبویں ےک

اہلل ےس امےتگن اس یک تمیق مہ رصف ! مت اےنپ اس ابغ یک تمیق ھجم ےس ےل ول۔ اوہنں ےن وجاب دای ںیہن ای روسل اہلل! ےن ولبا رک رفامای ہک اے ونب اجنر اہلل ہیلع وملس

ر ھچک وجھکر ےک درتخ یھب ےھت سپ ںیہ۔ اسن ر ی اہلل ہنع ےن ایبن ایک ہک ںیم اسیج ہک ںیہمت اتب راہ اھت اہیں رشمنیک یک ربقںی ںیھت، اس ابغ ںیم اکی وریان ہگج یھت او

رکاای اور دروتخں وک وٹکا رک ان یک ڑکلویں وک دجسم ےک ہلبق یک اج بن اھچب دای اور ےن رشمنیک یک ربقوں وک اڑھکوا دای وریاہن وک اصف اور ربارب  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی

! یھب ان ےک اسھت ےھت اور ہی ہہک رےہ ےھت ہک اے اہلل یلص اہلل ہیلع وملس رھتپوں ےک ذرہعی اںیہن وبضمط انب دای۔ باحہب رھتپ ااھٹےت وہےئ رزج ڑپےتھ ےھت اور یبن رکمی

 اور وکیئ افدئہ ںیہن سپ ااصنر و اہمرجنی یک رفغمت رفامان۔ آرخت ےک افدئہ ےک العوہ
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 :بَاُب الَصاَلِة ِِف َمَرابِِض الَْغنَمِ  -49
 رکبویں ےک ابڑوں ںیم امنز ڑپانھ: ابب

 421 :دحثی ربمن

ِِب  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن َحْرٍب  َحَدَثنَا
َ
نَِس  َعنْ       ،  اّتَلَياِح أ

َ
ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم "     :قَاَل       ،  أ

ْن يُبََْن الَْمْسِجدُ      :ُثَم َسِمْعتُُه َبْعُد َيُقوُل       يَُصيَِل ِِف َمَرابِِض الَْغنَِم، 
َ
 ".ََكَن يَُصيَِل ِِف َمَرابِِض الَْغنَِم َقبَْل أ

یبن   اہک ہکےس نامیلن نب رحب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ہبعش ےن اوباایتلح ےک واےطس ےس، اوہنں ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےنمہ 

رکبویں ےک  یلص اہلل ہیلع وملس انس ہک یبن رکمیرکبویں ےک ابڑوں ںیم امنز ڑپےتھ ےھت، اوباایتلح ای ہبعش ےن اہک، رھپ ںیم ےن اسن وک ہی ےتہک وہےئ  یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 ابڑہ ںیم دجسم یک ریمعت ےس ےلہپ امنز ڑپاھ رکےت ےھت۔

 

 

 

 :بَاُب الَصاَلِة ِِف َمَواِضِع اِْلبِلِ  -51
 اووٹنں ےک رےنہ یک ہگج ںیم امنز ڑپانھ: ابب

 432 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َصَدقَُة ْبُن الَْفّْضِل  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
يُْت "     :قَاَل       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  ُعبَيُْد اهللَِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن َحَيانَ  أ

َ
اْبَن  َرأ

يُْت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم      :َوقَاَل       يَُصيَِل إََِل بَِعرِيهِ،  ُعَمرَ 
َ
 ".َيْفَعلُهُ َرأ

ںیم ےن انب رمع ر ی اہلل  مہ ےس دصہق نب لضف ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس نامیلن نب ایحن ےن، اہک مہ ےس دیبعاہلل ےن انعف ےک واہطس ےس، اوہنں ےن اہک ہک

 یلص اہلل ہیلع امہنع وک اےنپ اوٹن یک رطف امنز ڑپےتھ داھکی اور اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن یبن رکمی
م
سل

وو ایس رطح ڑپےتھ داھکی اھت۔ و
ک

 

 

 

 

َراَد بِِه اهللََ  -51
َ
ء  ِمَما ُيْعبَُد، فَأ ْو َِشْ

َ
ْو نَار  أ

َ
 :بَاُب َمْن َصىَل َوقَُداَمُه َتُنور  أ
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یک تین ضحم  ارگ وکیئ صخش امنز ڑپےھ اور اس ےک آےگ ونتر ، ای آگ ، ای اور وکیئ زیچ وہ ےسج رشمک وپےتج ںیہ ، نکیل اس امنزی: ابب

ٰی وہ وت امنز درتس ےہ
ہ 
ل

 ابعدت ا

نَُس ْبُن َمالٍِك،      :َوقَاَل الُّزْهِرُي 
َ
ِن أ ْخرَبَ

َ
َصيَِل "     :قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَاَل       أ

ُ
نَا أ

َ
 "ُعرَِضْت َعيََلَ اّنَلاُر َوأ

 ےن رفامای ریمے اسےنم دوزخ الیئ یئگ اور اس وتق ںیم امنز ڑپھ راہ اھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس اہلل ہنع ےن ربخ اچنہپیئ ہک یبن رکمیزرہی ےن اہک ہک ےھجم اسن نب ام ک ر ی 

 

 

 

 431 :دحثی ربمن

ْسلَمَ  َعنْ       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
َ
     :قَاَل       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن َعَباٍس  َعنْ       ،  َعَّطاِء بِْن يََسارٍ  َعنْ       ،  َزيِْد بِْن أ

ِريُت اّنَلاَر، "     :ُثَم قَاَل       اُْنََسَفِت الَّشْمُس فََصىَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
ُ
فْ       أ

َ
َر َمنَْظًرا ََكَْلَْوِم َقُّط أ

َ
 ".َظعَ فَلَْم أ

، اوہنں ےن دبعاہلل نب مہ ےس دبعاہلل نب ہملسم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اامم ام ک ےک واہطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن زدی نب املس ےس، اوہنں ےن اطعء نب اسیر ےس

دوزخ داھکیئ یئگ، اس ےس زایدہ  (آج) اور رفامای ہک ےھجمےن امنز ڑپیھ  یلص اہلل ہیلع وملس وسرج نہگ وہا وت یبن رکمی ابعس ر ی اہلل امہنع ےس، اوہنں ےن رفامای ہک

 ایھبکن رظنم ںیم ےن یھبک ںیہن داھکی۔

 

 

 

 :بَاُب َكَراِهيَِة الَصاَلِة ِِف الَْمَقابِرِ  -52
 ربقموں ںیم امنز ڑپےنھ یک رکاتہ ےک ایبن ںیم: ابب

 432 :دحثی ربمن

ِن      :َقاَل       ،  ُعبَيِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ       ،  ابِْن ُعَمرَ  َعِن       ،  نَافِع   أ

 ".َوََل َتَتِخُذوَها ُقبُوًرا      اْجَعلُوا ِِف ُبيُوتُِكْم ِمْن َصاَلتُِكْم، "     :قَاَل       َعلَيِْه وََسلََم، 
ےھجم انعف ےن دبعاہلل نب رمع ر ی مہ ےس دسمد ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ٰییحی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن دیبعاہلل نب رمع ےک واہطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک 

 ےن رفامای اےنپ رھگوں ںیم یھب امنزںی ڑپاھ رکو اور اںیہن ابلکل ربقمہ ہن انب ول۔ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اہلل امہنع ےک واہطس ےس ربخ دی ہک
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 :بَاُب الَصاَلِة ِِف َمَواِضِع اْْلَْسِف َوالَْعَذاِب  -53
 (ڑپانھ اسیک ےہ ؟ ) دیسنھ وہیئ وہگجں ںیم ای اہجں وکیئ اور ذعاب ارتا وہ واہں امنز : ابب

َن َعِلًيا 
َ
 .رَِضَ اهللَُ َعنُْه َكِرَه الَصاَلَة خِبَْسِف بَابَِل َوُيْذَكُر أ

 یلع ر ی اہلل ہنع ےس وقنمل ےہ ہک آپ ےن ابلب یک دیسنھ وہیئ ہگج ںیم امنز وک رکموہ اھجمس۔

 

 

 

 433 :دحثی ربمن

رَِضَ اهللَُ  َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ِدينَارٍ  َعنْ       ،  َمالِك   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       َعنُْهَما، 
َ
ْن تَُكونُوا بَ "     :قَاَل       أ

َ
فَإِْن لَْم       اِكنَي، ََل تَْدُخلُوا لََعَ َهُؤََلِء الُْمَعَذبنَِي إََِل أ

َصاَبُهمْ       تَُكونُوا بَاِكنَي فاََل تَْدُخلُوا َعلَيِْهْم، 
َ
 ".ََل يُِصيبُُكْم َما أ

اوہنں ےن دبعاہلل  ہطس ےس ایبن ایک،مہ ےس اامسلیع نب دبعاہلل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس اامم ام ک رہمح اہلل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن دبعاہلل نب دانیر ےک وا

ےن رفامای، ان ذعاب واولں ےک آاثر ےس ارگ اہمترا زگر وہ وت روےت وہےئ زگرو، ارگ مت اس ومعق رپ رو ہن وکس وت  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےس ہک

 ان ےس زگرو یہ ںیہن۔ ااسی ہن وہ ہک مت رپ یھب ان اک اس ذعاب آ اجےئ۔

 

 

 

 :بَاُب الَصاَلِة ِِف ابْلِيَعةِ  -54
 رگاج ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبن: ابب

ْجِل اّتَلَماِثيِل الَِِت ِفيَها الُصَوُر،      :َوقَاَل ُعَمُر رَِضَ اهللَُ َعنْهُ 
َ
َوََكَن اْبُن َعَباٍس يَُصيَِل ِِف       إِنَا ََل نَْدُخُل َكنَائَِسُكْم ِمْن أ

 .بِيَعًة ِفيَها َتَماِثيُل ابْلِيَعِة إََِل 
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مہ آپ ےک رگاجؤں ںیم اس وہج ےس ںیہن اجےت ہک واہں ومرںیت وہیت ںیہ اور دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع رگاج ںیم امنز ڑپھ ! اور رمع ر ی اہلل ہنع ےن اہک او رصناوین

 ہ ےت رگم اس رگاج ںیم ہن ڑپےتھ سج ںیم ومرںیت وہںیت۔

 

 

 

 434 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َساَلمٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشاِم بِْن ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  َعبَْدةُ  أ

َ
َم َسلََمَة َذَكَرْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

ُ
َن أ

َ
أ

 
َ
رِْض احْلَبََّشِة ُيَقاُل لََها َماِرَيُة، لِرَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َكِنيَسًة َرأ

َ
ْت ِفيَها ِمَن الُصَوِر،       ْتَها بِأ

َ
فََذَكَرْت ََلُ َما َرأ

ِو الرَُجُل الَص "     :َفَقاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       
َ
وََلَِك قَْوم  إَِذا َماَت ِفيِهُم الَْعبُْد الَصاِلُح أ

ُ
اِلُح َبنَْوا لََعَ َقرْبِهِ أ

اُر اْْلَلِْق ِعنَْد اهللَِ       َمْسِجًدا وََصَوُروا ِفيِه تِلَْك الُصَوَر،  وََلَِك ِْشَ
ُ
 ".أ

وہ نب زریب ےس، اوہنں پ رعمہ ےس دمحم نب السم دنکیبی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ وک دبعہ نب نامیلن ےن ربخ دی، اوہنں ےن ماشم نب رعوہ ےس، اوہنں ےن اےنپ اب

ےس اکی رگاج اک ذرک ایک سج وک اوہنں ےن شبح ےک کلم ںیم داھکی اس اک انم امرہی  یلص اہلل ہیلع وملس ام ہملس ر ی اہلل اہنع ےن یبن رکمی ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس ہک

کین  (ای ہی رفامای ہک) ےن رفامای ہک ہی اےسی ولگ ےھت ہک ارگ ان ںیم وکیئ کین دنبہ اہلل ہیلع وملس اہلل یلصاھت۔ اس ںیم وج ومرںیت دیھکی ںیھت وہ ایبن ںیک۔ اس رپ روسل 

 آدیم رم اجات وت اس یک ربق رپ دجسم انبےت اور اس ںیم ہی تب رےتھک۔ ہی ولگ اہلل ےک زندکی اسری ولخماقت ےس ندرت ںیہ۔

 

 

 :بَاب   -55
 ۔ ۔ ۔: ابب

 431 - 435 :دحثی ربمن

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِن       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ ْخرَبَ

َ
نَ       ،  ُعبَيُْد اهللَِ ْبُن َعبِْد اهللَِ بِْن ُعتْبَةَ  أ

َ
،  ََعئَِّشةَ  أ

يَصًة ََلُ لََعَ وَْجِهِه، لََما      :قَاََل       ،  َوَعبَْد اهللَِ ْبَن َعَباٍس         فَإَِذا اْغتََم       نََّزَل بِرَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َّطِفَق َيّْطَرُح ََخِ
نِْبيَائِِهْم َمَساِجَد َُيَِذُر َما لَْعنَُة اهللَِ لََعَ اَْلَُهوِد َواّنَلَصاَرى اَُتَ       وَُهَو َكَذلَِك، "     :َفَقاَل       بَِها َكَّشَفَها َعْن وَْجِهِه، 

َ
ُذوا ُقبُوَر أ

 ".َصنَُعوا
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 دی ہک اع ہش اور دبعاہلل نب مہ ےس اوباامیلن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ وک بیعش ےن ربخ دی زرہی ےس، اوہنں ےن اہک ہک ےھجم دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ےن ربخ

اینپ اچدر وک ابرابر رہچے رپ ڈاےتل۔ بج  یلص اہلل ہیلع وملس رمض اولافت ںیم التبم وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی بج ابعس ر ی اہلل  مہن ےن ایبن ایک ہک

اہلل یک اکٹھپر وہ ہک اوہنں ےن ایس ارطضاب و رپاشیین یک احتل ںیم رفامای، وہید و اصنرٰی رپ  یلص اہلل ہیلع وملس ھچک اافہق وہات وت اےنپ ابمرک رہچے ےس اچدر اٹہ دےتی۔ آپ

 ہی رفام رک اتم وک اےسی اکومں ےس ڈراےت ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اےنپ اایبنء یک ربقوں وک دجسم انب ایل۔ آپ

 

 

 431 :دحثی ربمن

ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  َسِعيِد بِْن الُْمَسيِِب  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
َ
ّن رَُسوَل اهللَِ       ،  أ

َ
أ

نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ "     :قَاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
 ".قَاتََل اهللَُ اَْلَُهوَد اَُتَُذوا ُقبُوَر أ

ام ک ےک واےطس ےس، اوہنں ےن انب اہشب ےس، اوہنں ےن دیعس نب بیسم ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع  مہ ےس دبعاہلل نب ہملسم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن

 ےن رفامای، وہیدویں رپ اہلل یک تنعل وہ اوہنں ےن اےنپ اایبنء یک ربقوں وک اسمدج انب ایل۔ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ےس ہک

 

 

 

رُْض َمْسِجًدا َوَّطُهوًرا»: َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ بَاُب قَْوِل اّنَليِِبِ  -56
َ
 :«ُجِعلَْت ِِلَ اْل

 یک ااجزت ےہ( ینعی ممیت رکےن ) یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس اک اراشد ہک ریمے ےیل اسری زنیم رپ امنز ڑپےنھ اور اپیک احلص رکےن : ابب

 431 :دحثی ربمن

بُو احْلََكمِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُهَّشيْم   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ِسنَانٍ ُُمََمُد ْبُن  َحَدَثنَا
َ
     :قَاَل       ،  يَِّزيُد الَْفِقريُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َسَيار  ُهَو أ

نِْبيَاِء "     :ىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ قَاَل رَُسوُل اهللَِ َص      :قَاَل       ،  َجابُِر ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا
َ
َحد  ِمَن اْْل

َ
ْعِّطيُت ََخًْسا لَْم ُيْعَّطُهَن أ

ُ
أ

رُْض َمْسِجًدا َوَّطُهوًرا،       َقبيَِْل نرُِصُْت بِالُرْعِب َمِسرَيَة َشْهٍر، 
َ
ْدَرَكتُْه الَص       وَُجِعلَْت ِِل اْْل

َ
َمِِت أ

ُ
ُيَما رَُجٍل ِمْن أ

َ
اَلُة فَلْيَُصِل َوأ

ِحلَْت ِِل الَْغنَائُِم، 
ُ
ْعِّطيُت الَّشَفاَعةَ       َوُبِعثُْت إََِل اّنَلاِس ََكَفًة،       َوََكَن اّنَليِِبُ ُيبَْعُث إََِل قَْوِمِه َخاَصًة،       َوأ

ُ
 ".َوأ

اوہنں ےن اہک مہ ےس اوبامکحل ایسر ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس زیدی ریقف ےن، اہک مہ ےس مہ ےس دمحم نب انسن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس میشہ ےن ایبن ایک، 

اکی  (1) ےن رفامای۔ ےھجم اپچن ایسی زیچںی اطع یک یئگ ںیہ وج ھجم ےس ےلہپ اایبنء وک ںیہن دی یئگ ںیھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل اجرب نب دبعاہلل ر ی اہلل امہنع ےن ہک

ریمے ےیل امتم زنیم ںیم امنز ڑپےنھ اور اپیک احلص رکےن یک ااجزت ےہ۔ اس ےیل ریمی اتم ےک سج  (2)  یک راہ ےس ریما ربع ڈال رک ریمی دمد یک یئگ۔ےنیہم
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اایبنء اخص اینپ وقومں یک دہاتی ےک ےلہپ  (4) ریمے ےیل امل تمینغ الحل ایک ایگ۔ (3) امنز ڑپھ ینیل اچےیہ۔ (وںیہ) آ اجےئ اےس (اہجں یھب) آدیم یک امنز اک وتق

 ےھجم افشتع اطع یک یئگ ےہ۔ (5) ےیل ےجیھب اجےت ےھت۔ نکیل ےھجم داین ےک امتم ااسنونں یک دہاتی ےک ےیل اجیھب ایگ ےہ۔

 

 

 

ِة ِِف الَْمْسِجدِ  -57
َ
 :بَاُب نَْوِم الَْمْرأ

 وعرت اک دجسم ںیم وسان: ابب

 431 :دحثی ربمن

َساَمةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ْبُن إِْسَماِعيَل  ُعبَيْدُ  َحَدَثنَا
ُ
بُو أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشامِ  َعنْ       ،  أ

َ
َن َوَِلَدًة ََكنَْت َسوَْداَء "      ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

َ
أ

ْعتَُقوَها، 
َ
ِْحَُر ِمْن ُسيُوٍر،      :قَالَْت       فَََكنَْت َمَعُهْم،       ِليََحٍ ِمْن الَْعَرِب فَأ

َ
ْو      :قَالَْت       فََخرََجْت َصِبَية  لَُهْم َعلَيَْها وَِشاح  أ

َ
فَوََضَعتُْه أ

فَاَتَهُموِن بِِه،      :قَالَْت       ُدوُه، فَاّتْلََمُسوُه فَلَْم جَيِ      :قَالَْت       فََحِسبَتُْه حَلًْما فََخِّطَفتُْه،       َفَمَرْت بِِه ُحَديَاة  وَُهَو ُملًَْق،       َوَقَع ِمنَْها، 
لَْقتُْه،      :قَالَْت       َفَّطِفُقوا ُيَفتُِّشوَن َحََّت فَتَُّشوا ُقبُلََها،      :قَالَْت       

َ
 فََوَقَع بَيْنَُهْم،     :قَالَْت       َواهللَِ إِِِن لََقائَِمة  َمَعُهْم إِْذ َمَرِت احْلَُديَاُة فَأ

ي اَتَهْمتُُموِن بِِه،      :َفُقلُْت      :قَالَْت        نَا ِمنُْه بَِريئَة  وَُهَو َذا ُهَو،       َهَذا اَِلِ
َ
فََجاَءْت إََِل رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ      :قَالَْت       َزَعْمتُْم َوأ

ْسلََمْت، 
َ
،      :قَالَْت ََعئَِّشةُ       َعلَيِْه وََسلََم فَأ ْو ِحْفش 

َ
تِيِِن َفتََحَدُث ِعنِْدي،      :قَالَْت       فَََكَن لََها ِخبَاء  ِِف الَْمْسِجِد أ

ْ
فَََكنَْت تَأ

ََل إِنَُه ِمْن بَِْلَ      :فاََل َِتِْلُس ِعنِْدي ََمِْلًسا إََِل قَالَْت      :قَالَْت       
َ
ََعِجيِب َرِبنَا أ

َ
ْْنَاِِن قَالَْت َوَيْوَم الْوَِشاِح ِمْن أ

َ
ِة الُْكْفِر أ

نُِك ََل َتْقُعِديَن َميِِع َمْقَعًدا إََِل قُلِْت َهَذا ؟ قَالَْت      :َفُقلُْت لََها     :ََعئَِّشةُ 
ْ
 ".فََحَدثَتِِْن بَِهَذا احْلَِديِث      :َما َشأ

رعب ےک یسک ہلیبق  ، اوہنں ےن اےنپ ابپ ےس، اوہنں ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس ہکمہ ےس دیبع نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اوبااسہم ےن ماشم ےک واہطس ےس

اہنےن وک یلکن،  (وج دنہل یھت) یک اکی اکیل ولڈنی یھت۔ اوہنں ےن اےس آزاد رک دای اھت اور وہ اںیہن ےک اسھت ریتہ یھت۔ اس ےن ایبن ایک ہک اکی دہعف ان یک اکی ڑلیک

رسخ رگن ) اھت اس ےن وہ رمک دنب ااتر رک رھک دای ای اس ےک ندن ےس رگ ایگ۔ رھپ اس رطف ےس اکی لیچ زگری اہجں رمک دنب ڑپا اھت۔ لیچ اےس اس اک رمک دنب رسخ ومستں اک

 دی اور ریمی التیش وگتش ھجمس رک ٹپھج ےل یئگ۔ دعب ںیم ہلیبق واولں ےن اےس تہب التش ایک، نکیل ںیہک ہن الم۔ ان ولوگں ےن اس یک تمہت ھجم رپ اگل (یک وہج ےس

ی یھت ہک ویہ لیچ آیئ ینیل رشوع رک دی، اہیں کت ہک اوہنں ےن اس یک رشاگمہ کت یک التیش یل۔ اس ےن ایبن ایک ہک اہلل یک مسق ںیم ان ےک اسھت ایس احتل ںیم ڑھک

وت اھت سج یک مت ھجم رپ تمہت اگلےت ےھت۔ مت ولوگں ےن ھجم رپ اس اک ازلام اہک یہی  (اےس دھکی رک) اور اس ےن ان اک وہ رمک دنب رگا دای۔ وہ ان ےک اسےنم یہ رگا۔ ںیم ےن

یک دختم ںیم احرض وہیئ اور االسم  یلص اہلل ہیلع وملس ےن اہک ہک اس ےک دعب ںیم روسل اہلل (ولڈنی)اس! اگلای اھت احالہکن ںیم اس ےس اپک یھت۔ یہی وت ےہ وہ رمک دنب
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وھچاٹ اس ہمیخ اگل دای ایگ۔ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن ایبن ایک ہک وہ  (ای ہی اہک ہک) ن ایک ہک اس ےک ےیل دجسم وبنی ںیم اکی ڑبا ہمیخ اگل دای ایگ۔الیئ۔ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن ایب

بیجع اشنوینں ںیم ےس ےہ۔ ایس ےن  ولڈنی ریمے اپس آیت اور ھجم ےس ابںیت ایک رکیت یھت۔ بج یھب وہ ریمے اپس آیت وت ہی رضور یتہک ہک رمک دنب اک دن امہرے رب یک

وت ہی ابت رضور یتہک وہ۔ آپ ےھجم رفک ےک کلم ےس اجنت دی۔ اع ہش ر ی اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن اس ےس اہک، آرخ ابت ایک ےہ؟ بج یھب مت ریمے اپس یتھٹیب وہ 

 ےن ایبن ایک ہک رھپ اس ےن ےھجم ہی ہصق انسای۔

 

 

 

 :الرَِجاِل ِِف الَْمْسِجدِ بَاُب نَْوِم  -58
 دجسموں ںیم رمدوں اک وسان: ابب

بُو قِاَلبَةَ 
َ
نَِس بِْن َمالٍِك،      :َوقَاَل أ

َ
َوقَاَل َعبُْد       قَِدَم رَْهّط  ِمْن ُعلُْكٍ لََعَ اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فَََكنُوا ِِف الُصَفِة،       َعْن أ

ِِب بَْكٍر الِصِديِق الرَِْحَِن بْ 
َ
ْصَحاُب الُصَفِة الُْفَقَراءَ      :ُن أ

َ
 .ََكَن أ

ل انیم ہلیبق ےک ھچک ولگ
عک
یک دختم ںیم آےئ، وہ دجسم ےک  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی (وج دس ےس مک ےھت) اور اوبالقہب ےن اسن نب ام ک ےس  لق ایک ےہ ہک 

 رکب ےن رفامای ہک ہفص ںیم رےنہ واےل رقفاء ولگ ےھت۔اسابئن ںیم رہھٹے۔ دبعارلنٰمح نب ایب 

 

 

 442 :دحثی ربمن

ْعَّزُب      :َحَدثَِِن نَافِع  قَاَل      :َحَدَثنَا ََيََْي َعْن ُعبَيِْد اهللَِ قَاَل      :َحَدَثنَا ُمَسَدد  قَاَل 
َ
نَُه ََكَن َينَاُم وَْهَو َشاٌب أ

َ
ِن َعبُْد اهللَِ أ ْخرَبَ

َ
أ

ْهَل ََلُ ِِف َمْسِجِد اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
 .ََل أ

، اہک ہک ےھجم دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل مہ ےس دسمد ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ٰییحی ےن دیبعاہلل ےک واہطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ھجم وک انعف ےن ایبن ایک

 یک دجسم ںیم وسای رکےت ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس وہ اینپ ونوجاین ںیم بج ہک ان ےک ویبی ےچب ںیہن ےھت یبن رکمی ہکامہنع ےن ربخ دی 
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 441 :دحثی ربمن

ِِب َحاِزمٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيدٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َحاِزمٍ  َعنْ       ،  َعبُْد الَْعِّزيِّز ْبُن أ

َ
َجاَء "     :قَاَل       ،  َسْهِل بِْن َسْعدٍ  َعنْ       ،  أ

ْد َعِلًيا ِِف ابْلَيِْت،  ْيَن اْبُن َعِمِك ؟ َقالَْت      :َفَقاَل       رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َبيَْت فَاِّطَمَة فَلَْم جَيِ
َ
ََكَن بَيِِْن َوَبيْنَُه      :أ

ء  َفَغاَض  نَْسانٍ       بَِِن فََخَرَج فَلَْم يَِقْل ِعنِْدي، َِشْ ْيَن ُهَو،      :َفَقاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِْلِ
َ
يَا      :فََجاَء َفَقاَل       اّْنُظْر أ

،       رَُسوَل اهللَِ،  ىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وَُهَو ُمّْضَّطِجع  قَْد َسَقَّط رَِداُؤُه َعْن ِشِقِه فََجاَء رَُسوُل اهللَِ َص       ُهَو ِِف الَْمْسِجِد َراقِد 
 ، َصابَُه تَُراب 

َ
بَا تَُراٍب،      :َوَيُقوُل       فََجَعَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيْمَسُحُه َعنُْه،       َوأ

َ
بَا تَُراٍب       ُقْم أ

َ
 ".ُقْم أ
ں ےن لہس نب دعس ر ی اہلل ہنع مہ ےس ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس دبعازعلزی نب ایب احزم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اےنپ ابپ اوباحزم لہس نب دانیر ےس، اوہن

ےن  یلص اہلل ہیلع وملس رھگ ںیم وموجد ںیہن ںیہ۔ آپافہمط ر ی اہلل اہنع ےک رھگ رشتفی الےئ داھکی ہک یلع ر ی اہلل ہنع  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ےس ہک

وہ رک ںیہک ابرہ  ےل ےئگ ںیہ اور  درایتف رفامای ہک اہمترے اچچ ےک ےٹیب اہکں ںیہ؟ اوہنں ےن اتبای ہک ریمے اور ان ےک درایمن ھچک انوگاری شیپ آ یئگ اور وہ ھجم رپ افخ

ےن اکی صخش ےس اہک ہک یلع ر ی اہلل ہنع وک التش رکو ہک اہکں ںیہ؟ وہ آےئ اور اتبای  یلص اہلل ہیلع وملس اہللریمے اہیں ولیقہل یھب ںیہن ایک ےہ۔ اس ےک دعب روسل 

ےک ولہپ ےس رگ یئگ یھت  یلص اہلل ہیلع وملس رشتفی الےئ۔ یلع ر ی اہلل ہنع ےٹیل وہےئ ےھت، اچدر آپ یلص اہلل ہیلع وملس ہک دجسم ںیم وسےئ وہےئ ںیہ۔ رھپ یبن رکمی

 مسج ےس دوھل اھجڑ رےہ ےھت اور رفام رےہ ےھت اوھٹ اوبرتاب اوھٹ۔ یلص اہلل ہیلع وملس اور مسج رپ یٹم گل یئگ یھت۔ روسل اہلل

 

 

 

 442 :دحثی ربمن

بِيهِ  َعنْ       ،  اْبُن فَُّضيٍْل  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  يُوُسُف ْبُن ِعيََس  َحَدَثنَا
َ
ِِب  َعنْ       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  َحاِزمٍ أ

َ
يُْت "     :قَاَل       ،  أ

َ
لََقْد َرأ

 
َ
ْصَحاِب الُصَفِة َما ِمنُْهْم رَُجل  َعلَيِْه رَِداء  إَِما إَِزار  َوإَِما ِكَساء  قَْد َرَبُّطوا ِِف أ

َ
فَِمنَْها َما َيبْلُُغ نِْصَف       ْعنَاقِِهْم، َسبِْعنَي ِمْن أ

، الَساقَ  ْن تَُرى َعْوَرتُهُ       نْيِ
َ
 ".َوِمنَْها َما َيبْلُُغ الَْكْعبنَْيِ َفيَْجَمُعُه بِيَِدهِ َكَراِهيََة أ

آپ ےن  ہنع ےس ہک مہ ےس ویفس نب ٰیسیع ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس انب لیضف ےن اےنپ وا د ےک واہطس ےس، اوہنں ےن اوباحزم ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل

 ہی ولگ اینپ رگدونں ےس ابدنھ ہک ںیم ےن رتس اباحب ہفص وک داھکی ہک ان ںیم وکیئ ااسی ہن اھت سج ےک اپس اچدر وہ۔ طقف ہہت دنب وہات، ای رات وک اوڑےنھ اک ڑپکا ںیھنجرفامای 

رشاگمہ ہن لھک اجےئ اےنپ اہوھتں ےس ےٹیمس رےتہ ہ ےت۔ ہی ڑپکے یسک ےک آدیھ ڈنپیل کت آےت اور یسک ےک ونخٹں کت۔ ہی رضحات ان ڑپکوں وک اس ایخل ےس ہک ںیہک 

 ےھت۔
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 :بَاُب الَصاَلِة إَِذا قَِدَم ِمْن َسَفرٍ  -59
 رفس ےس وایسپ رپ امنز ڑپےنھ ےک ایبن ںیم: ابب

 بِالَْمْسِجِد فََصىَل ِفيهِ ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إَِذا قَِدَم ِمْن َسَفٍر      :َوقَاَل َكْعُب ْبُن َمالٍِك 
َ
 .بََدأ

 رشتفی الےت وت ےلہپ دجسم ںیم اجےت اور امنز ڑپےتھ۔ (ولٹ رک دمہنی ںیم) بج یسک رفس ےس یلص اہلل ہیلع وملس بعک نب ام ک ےس  لق ےہ ہک یبن رکمی

 

 

 

 443 :دحثی ربمن

َتيُْت اّنَليِِبَ      :قَاَل       ،  َجابِِر بِْن َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  ُُمَارُِب ْبُن ِدثَارٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ِمْسَعر   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َخاَلُد ْبُن ََيََْي  َحَدَثنَا
َ
أ

َراُه قَاَل      :قَاَل ِمْسَعر        َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وَُهَو ِِف الَْمْسِجِد، 
ُ
، "     :َفَقاَل       ُضًْح،      :أ َوََكَن ِِل َعلَيِْه َدْين  َفَقَّضاِِن       َصِل َرْكَعتنَْيِ

 ".َوَزاَدِِن 
 

 
کہ

ں یبن رکمیمہ ےس الخد نب ٰییحی ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس رعسم ےن، اہک مہ ےس احمرب نب داثر ےن اجرب نب دبعاہلل ےک واہطس ےس، وہ ےتہک ںیہ 
 
می

یک  یلص اہلل ہیلع وملس 

یلص اہلل  اس وتق دجسم ںیم رشتفی رفام ےھت۔ رعسم ےن اہک ریما ایخل ےہ ہک احمرب ےن اچتش اک وتق اتبای اھت۔ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ںیم احرض وہا۔ آپدختم 

 ےن ادا ایک اور زایدہ یہ دای۔ اہلل ہیلع وملس یلص رپ ھچک رقض اھت۔ ےسج آپ یلص اہلل ہیلع وملس دو رتعک امنز ڑپھ اور ریما یبن رکمی (ےلہپ) ےن رفامای ہک ہیلع وملس

 

 

 

َكْع َرْكَعتنَْيِ  -61  :بَاُب إَِذا َدَخَل الَْمْسِجَد فَلرَْيْ
 بج وکیئ دجسم ںیم دالخ وہ وت ےنھٹیب ےس ےلہپ دو رتعک امنز ڑپینھ اچےیہ: ابب
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 444 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
،  َعْمِرو بِْن ُسلَيٍْم الُّزَرِِقِ  َعنْ       ،  ََعِمِر بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن الُّزَبرْيِ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

ِِب َقتَاَدَة الَسلَِِمِ  َعنْ       
َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  أ

َ
َكْع َرْكَعتنَْيِ َقبَْل  إَِذا"     :قَاَل       أ َحُدُكُم الَْمْسِجَد فَلرَْيْ

َ
َدَخَل أ

ْن جَيِْلَس 
َ
 ".أ

نب میلس زریق ےک واہطس ےس ایبن مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ اامم ام ک ےن اعرم نب دبعاہلل نب زریب ےس ہی ربخ اچنہپیئ، اوہنں ےن رمعو 

ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ صخش دجسم ںیم دالخ وہ وت ےنھٹیب ےس ےلہپ دو رتعک امنز  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہ یملس ر ی اہلل ہنع ےس ہکایک، اوہنں ےن اوبداتد

 ڑپھ ےل۔

 

 

 :بَاُب احْلََدِث ِِف الَْمْسِجدِ  -61
 اخرج رکان( وہا ) دجسم ںیم رایح : ابب

 445 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  اهللَِ ْبُن يُوُسَف َعبُْد  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب الِّزنَادِ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
ْعَرِج  َعِن       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل       ،  أ

َ
أ

ي َصىَل ِفيِه،  الَْماَلئَِكُة تَُصيَِل لََعَ "     :قَاَل       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  َحِدُكْم َما َداَم ِِف ُمَصاَلُه اَِلِ
َ
اللَُهَم      :َما لَْم َُيِْدْث َتُقوُل       أ

 ".اْغِفْر ََلُ اللَُهَم ارَِْحْهُ 
یلص اہلل  روسل اہلل ہنع اہلل ہنع ےس ہکمہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک ہک اہک ںیمہ ام ک ےن اوبازلاند ےس، اوہنں ےن ارعج ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل 

امهلل اغفر »  ںیہ۔ ےتہک ںیہےن رفامای بج کت مت اےنپ ےلصم رپ اہجں مت ےن امنز ڑپیھ یھت، ےھٹیب روہ اور رایح اخرج ہن رکو وت المہکئ مت رپ ربارب درود ےتجیھب رےتہ ہیلع وملس
  اس رپ رمح ےئیجیک۔ !اس یک رفغمت ےئیجیک، اے اہلل! اے اہلل  «َل امهلل ارِحه

 

 

 

 :بَاُب بُنْيَاِن الَْمْسِجدِ  -62
 دجسم یک امعرت: ابب
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بُو َسِعيدٍ 
َ
َمَر ُعَمُر بِِبنَاِء الَْمْسِجِد،       ََكَن َسْقُف الَْمْسِجِد ِمْن َجِريِد اّنَلْخِل،      :َوقَاَل أ

َ
ِكَن اّنَلاَس ِمَن الَْمَّطِر      :َوقَاَل       َوأ

َ
َوإِيَاَك أ

ْو تَُصِفَر َفتَْفِِتَ اّنَلاَس، 
َ
ْن َُتَِمَر أ

َ
نَس        أ

َ
لََُتَْخِرُفَنَها َكَما      :َوقَاَل اْبُن َعَباٍس       يَتَبَاَهْوَن بَِها ُثَم ََل َيْعُمُروَّنَها إََِل قَِلياًل،      :َوقَاَل أ

 .زَْخَرفَِت اَْلَُهوُد َواّنَلَصاَرى

وک ابرش ےس اچبان اچاتہ وہں اور  اہک ہک دجسم وبنی یک تھچ وجھکر یک اشوخں ےس انبیئ یئگ یھت۔ رمع ر ی اہلل ہنع ےن دجسم یک ریمعت اک مکح دای اور رفامای ہک ںیم ولوگں اوبدیعس ےن

ولگ اسمدج رپ  (اس رطح ہتخپ ونباےن ےس) امای ہک، زرد رگن، تم رکو ویکہکن اس ےس ولگ ہنتف ںیم ڑپ اجںیئ ےگ۔ اسن ر ی اہلل ہنع ےن رف(الل) دجسموں رپ رسخ

ےگ سج رطح وہید و اصنرٰی رخف رکےن ںیگل ےگ۔ رگم ان وک آابد تہب مک ولگ رکںی ےگ۔ انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن رفامای ہک مت یھب اسمدج یک ایس رطح زایبشئ رکو 

 ےن یک۔

 

 

 

 441 :دحثی ربمن

ِِب  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  َيْعُقوُب ْبُن إِبَْراِهيَم بِْن َسْعدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  اهللَِ َعيَِلُ ْبُن َعبِْد  َحَدَثنَا
َ
     :قَاَل       ،  َصاِلِح بِْن َكيَْسانَ  َعنْ       ،  أ

نَ       ،  نَافِع   َحَدَثنَا
َ
ْخرَبَُه،  َعبَْد اهللَِ  أ

َ
َن الَْمْسِجَد َكَ "      أ

َ
، أ وََسْقُفُه       َن لََعَ َعْهِد رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َمبْنًِيا بِاللََِبِ

بُو بَْكٍر َشيْئًا،       َوُعُمُدُه َخَّشُب اّنَلْخِل،       اجْلَِريُد، 
َ
يَانِِه ِِف َعْهِد رَُسوِل اهللَِ َصىَل َوَبنَاُه لََعَ بُنْ       َوَزاَد ِفيِه ُعَمُر،       فَلَْم يَّزِْد ِفيِه أ

ََعَد ُعُمَدُه َخَّشبًا، 
َ
ُثَم َغرَيَُه ُعثَْماُن فََّزاَد ِفيِه ِزَياَدًة َكِثرَيًة َوَبََن ِجَدارَُه بِاحْلَِجاَرِة       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بِاللََِبِ َواجْلَِريِد َوأ

 ".َل ُعُمَدُه ِمْن ِحَجاَرٍة َمنُْقوَشٍة وََسَقَفُه بِالَساِج الَْمنُْقوَشِة َوالَْقَصِة وََجعَ 
میہ نب دیعس ےن اصحل نب مہ ےس یلع نب دبعاہلل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس وقعیب نب اربامیہ نب دیعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ھجم ےس ریمے وا د اربا

ےک زامہن ںیم دجسم وبنی یچک اوٹنیں ےس انبیئ یئگ  اہلل ہیلع وملس رکمی یلصیبن  رمع ر ی اہلل امہنع ےک واہطس ےس ربخ دی ہکاسیکن ےک واےطس ےس، مہ ےس انعف ےن، دبعاہلل نب 

ہنع ےن اےس رمع ر ی اہلل  یھت۔ اس یک تھچ وجھکر یک اشوخں یک یھت اور وتسن ایس یک ڑکویں ےک۔ اوبرکب ر ی اہلل ہنع ےن اس ںیم یسک مسق یک زایدیت ںیہن یک۔ اہتبل

یک انبیئ وہیئ اینبدوں ےک اطمقب یچک اوٹنیں اور وجھکروں یک اشوخں ےس یک اور اس ےک وتسن یھب ڑکویں یہ ےک  یلص اہلل ہیلع وملس ڑباھای اور اس یک ریمعت روسل اہلل

ارںی شقنم رھتپوں اور ھچگ ےس انبںیئ۔ اس ےک وتسن یھب شقنم رےھک۔ رھپ امثعن ر ی اہلل ہنع ےن اس یک امعرت وک ندل دای اور اس ںیم تہب یس زایدیت یک۔ اس یک دوی

 رھتپوں ےس ونباےئ اور تھچ اسوگان ےس انبیئ۔
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 :بَاُب اّتَلَعاُوِن ِِف بِنَاِء الَْمْسِجدِ  -63
 (ینعی اینپ اجن و امل ےس ہصح انیل اکر وثاب ےہ ) دجسم انبےن ںیم دمد رکان : ابب

ِكنَي  ْعَمالُُهْم َوِِّف اّنَلاِر هُ َما ََكَن لِلُْمْْشِ
َ
وََلَِك َحِبَّطْت أ

ُ
ّْنُفِسِهْم بِالُْكْفِر أ

َ
ْن َيْعُمُروا َمَساِجَد اهللَِ َشاِهِديَن لََعَ أ

َ
ْم أ

وَن  قَاَم الَصالَة َوآََت       11     َخاِِلُ
َ
الَّزََكَة َولَْم ََيَْش إَِل اهللََ َفَعََس  إَِّنَما َيْعُمُر َمَساِجَد اهللَِ َمْن آَمَن بِاهللَِ َواَْلَْوِم اآلِخِر َوأ

ْن يَُكونُوا ِمَن الُْمْهتَِديَن 
َ
وََلَِك أ

ُ
 11-11سورة اّتلوبة آية       11     أ

 اآلہی۔  رشمنیک ےک ےیل القئ ںیہن ہک اہلل اعتٰیل یک دجسموں یک ریمعت ںیم ہصح ںیل  اور اہلل اعتٰیل اک اراشد ےہ۔

 

 

 

 441 :دحثی ربمن

قَاَل ِِل اْبُن َعَباٍس       ،  ِعْكِرَمةَ  َعنْ       ،  َخاِِل  احْلََذاءُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْعِّزيِّز ْبُن خُمْتَارٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
ِِب َسِعيدٍ  اّْنَّطِلَقا إََِل      :َوَِلبِْنِه َعيَِلٍ 

َ
َخَذ رَِداَءُه فَاْحتَََب،       فَاْسَمَعا ِمْن َحِديِثِه،  أ

َ
ُثَم       فَاّْنَّطلَْقنَا فَإَِذا ُهَو ِِف َحائٍِّط يُْصِلُحُه فَأ

ََت ِذْكُر بِنَاِء الَْمْسِجِد، 
َ
 َُيَِدُثنَا َحََّت أ

َ
نَّْشأ

َ
ار  بَلِنَتنَْيِ بَلِنَتنَْيِ فرآه اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه َوَعمَ       ُكَنا ََنِْمُل بَلِنًَة بَلِنًَة،      :َفَقاَل       أ

     :قَاَل       ، "يَْدُعوُهْم إََِل اجْلََنِة َوَيْدُعونَُه إََِل اّنَلارِ       َويَْح َعَماٍر َتْقتُلُُه الِْفئَُة ابْلَاِغيَُة، "     :َوَيُقوُل       وََسلََم َفيَنُْفُض الَُتَاَب َعنُْه، 
ُعوُذ بِاهللَِ ِمَن الِْفَِتِ      :َيُقوُل َعَمار  

َ
 .أ

ھجم ےس اور اےنپ اصزبحادے یلع  مہ ےس دسمد ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دبعازعلزی نب اتخمر ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اخ د ذحاء ےن رکعہم ےس، اوہنں ےن ایبن ایک ہک

اوب دیعس دخری ر ی اہلل ہنع یک دختم ںیم اجؤ اور ان یک ااحدثی ونس۔ مہ ےئگ۔ داھکی ہک اوبدیعس ر ی اہلل ہنع اےنپ ابغ وک  ہکےس انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن اہک 

آای وت آپ  انبےن اک ذرک درتس رک رےہ ےھت۔ مہ وک دھکی رک آپ ےن اینپ اچدر اھبنسیل اور وگٹ امر رک ھٹیب ےئگ۔ رھپ مہ ےس دحثی ایبن رکےن ےگل۔ بج دجسم وبنی ےک

ےن اںیہن داھکی وت ان  یلص اہلل ہیلع وملس اکی اکی اٹنی ااھٹےت۔ نکیل امعر دو دو اںیٹنی ااھٹ رےہ ےھت۔ یبن رکمی (دجسم ےک انبےن ںیم ہصح ہ ےت وتق) ےن اتبای ہک مہ وت

تنج یک دوعت دںی ےگ اور وہ امجتع امعر وک منہج یک دوعت دے  امعر وک اکی ابیغ امجتع لتق رکے یگ۔ ےسج امعر! ےک ندن ےس یٹم اھجڑےن ےگل اور رفامای، اوسفس

 ریہ وہ یگ۔ اوب دیعس دخری ر ی اہلل ہنع ےن ایبن ایک ہک امعر ر ی اہلل ہنع ےتہک ےھت ہک ںیم ونتفں ےس اہلل یک انپہ اماتگن وہں۔
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ْعَواِد الِْمنْ  -64
َ
 :رَبِ َوالَْمْسِجدِ بَاُب اَلِْسِتَعانَِة بِاّنَلَجاِر َوالُصَناِع ِِف أ

 (اجزئ ےہ ) ڑبیئھ اور اکررگی ےس دجسم یک ریمعت ںیم اور ربنم ےک وتختں وک ونباےن ںیم دمد احلص رکان : ابب

 441 :دحثی ربمن

بُو َحاِزمٍ  َعنْ       ،  َعبُْد الَْعِّزيّزِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَةُ  َحَدَثنَا
َ
َبَعَث رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إََِل "     :قَاَل       ،  َسْهٍل  َعنْ       ،  أ

ٍة ُمِري ُغاَلَمِك اّنَلَجاَر، 
َ
ْجِلُس َعلَيِْهنَ       اْمَرأ

َ
ْعَواًدا أ

َ
 ".َيْعَمْل ِِل أ

ےن اکی وعرت  اہلل ہیلع وملس رکمی یلصیبن  اوہنں ےن لہس ر ی اہلل ہنع ےس ہکمہ ےس ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک ہک اہک مہ ےس دبعازعلزی ےن اوباحزم ےک واہطس ےس، 

 ڑکلویں ےک وتختں ےس انب دے نج رپ ںیم اھٹیب رکوں۔ (ربنم) ےک اپس اکی آدیم اجیھب ہک وہ اےنپ ڑبیئھ الغم ےس ےہک ہک ریمے ےیل

 

 

 441 :دحثی ربمن

ْيَمنَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َخاَلد   َحَدَثنَا
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َعبُْد الَْواِحِد ْبُن أ

َ
ًة،       ،  َجابِرِ  َعنْ       ،  أ

َ
َن اْمَرأ

َ
ْجَعُل       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :قَالَْت       أ

َ
ََل أ

َ
أ

 ".ِشئِْت َفَعِملَِت الِْمنرَْبَ  إِنْ "     :قَاَل       لََك َشيْئًا َتْقُعُد َعلَيِْه فَإَِن ِِل ُغاَلًما َْنَاًرا، 
دبعاہلل ر ی اہلل امہنع ےس مہ ےس الخد نب ٰییحی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس دبعاولادح نب انمی ےن اےنپ وا د ےک واےطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اجرب نب 

اھٹیب رکںی۔ ریما اکی ڑبیئھ الغم  یلص اہلل ہیلع وملس وکیئ ایسی زیچ ہن انب دوں سج رپ آپایک ںیم آپ ےک ےیل !  یلص اہلل ہیلع وملس اکی وعرت ےن اہک ای روسل اہلل ہک

 ےن رفامای ارگ وت اچےہ وت ربنم ونبا دے۔ یلص اہلل ہیلع وملس یھب ےہ۔ آپ

 

 

 

 :بَاُب َمْن َبََن َمْسِجًدا -65
 سج ےن دجسم انبیئ اس ےک ارج و وثاب اک ایبن: ابب

 452 :دحثی ربمن

ِن       ،  اْبُن وَْهٍب  َحَدثَِِن       ،  ََيََْي ْبُن ُسلَيَْمانَ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
و أ نَ       ،  َعْمر 

َ
ا أ نَ       َحَدثَُه،  بَُكرْيً

َ
َحَدثَُه، ََعِصَم ْبَن ُعَمَر بِْن َقتَاَدةَ  أ

نَُه َسِمعَ       
َ
نَُه َسِمعَ       ،  ُعبَيَْد اهللَِ اْْلَْوََلِِنَ  أ

َ
َيُقوُل ِعنَْد قَْوِل اّنَلاِس ِفيِه ِحنَي َبََن َمْسِجَد الَرُسوِل َصىَل       ،  ُعثَْماَن ْبَن َعَفانَ  أ
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ُتْم،      :اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ  ْكَُثْ
َ
     :قَاَل بَُكرْي        َمْن َبََن َمْسِجًدا، "     :َيُقوُل       َوإِِِن َسِمْعُت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       إِنَُكْم أ

نَُه قَاَل 
َ
 ".يَبْتَِِغ بِِه وَْجَه اهللَِ َبََن اهللَُ ََلُ ِمثْلَُه ِِف اجْلََنةِ      :َحِسبُْت أ

ں ےن اہک ہک ھجم ےس رمعو نب احرث ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس مہ ےس ٰییحی نب نامیلن ےن ایبن ایک اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس دبعاہلل نب وبہ ےن ایبن ایک، اوہن

نب افعن ر ی اہلل ہنع ےس انس  ریکب نب دبعاہلل ےن ایبن ایک، ان ےس اعمص نب رمعو نب داتدہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن دیبعاہلل نب اوسد وخالین ےس انس، اوہنں ےن امثعن

ےس انس  یلص اہلل ہیلع وملس یک ابوتں وک نس رک آپ ےن رفامای ہک مت ولوگں ےن تہب زایدہ ابںیت یک ںیہ۔ احالہکن ںیم ےن یبن رکمی دجسم وبنی یک ریمعت ےک قلعتم ولوگں ہک

یہ اکی اکمن تنج ںیم اس ےن اہک ریما ایخل ےہ ہک آپ ےن ہی یھب رفامای ہک اس ےس وصقمد اہلل اعتٰیل یک راض وہ، وت اہلل اعتٰیل ااسی (راوی) ےہ ہک سج ےن دجسم انبیئ ریکب

 ےک ےیل انبےئ اگ۔

 

 

ُخُذ بِنُُصوِل اّنَلبِْل إَِذا َمَر ِِف الَْمْسِجدِ  -66
ْ
 :بَاُب يَأ

 بج وکیئ دجسم ںیم اجےئ وت اےنپ ریت ےک لھپ وک اھتےم رےھک اتہک یسک امنزی وک فیلکت ہن وہ: ابب

 451 :دحثی ربمن

َسِمْعَت      : ِلَعْمٍرو قُلُْت      :قَاَل       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيدٍ  َحَدَثنَا
َ
َمَر رَُجل  ِِف      :َيُقوُل       ،  َجابَِر ْبَن َعبِْد اهللَِ  أ

 ، ْمِسْك بِِنَصالَِها"     :َفَقاَل ََلُ رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       الَْمْسِجِد َوَمَعُه ِسَهام 
َ
 ".أ

دبعاہلل ےس ہی دحثی ینس ےہ  مہ ےس ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ایفسن نب ہنییع ےن، اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن رمعو نب دانیر ےس وپاھچ ایک مت ےن اجرب نب

 ےن اس ےس رفامای ہک ان یک ونںیک اھتےم روھک۔ ہیلع وملسیلص اہلل  اکی صخش دجسم وبنی ںیم آای اور وہ ریت ےیل وہےئ اھت، روسل اہلل ہک

 

 

 

 :بَاُب الُْمُروِر ِِف الَْمْسِجدِ  -67
 دجسم ںیم ریت وریغہ ےل رک زگران: ابب
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بُو بُرَْدَة ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْواِحدِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا
َ
بَا بُرَْدةَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  أ

َ
،  أ

بِيهِ  َعنْ       
َ
ْسَواقِنَا بِنَبٍْل فَ "     :قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  أ

َ
ْو أ

َ
ٍء ِمْن َمَساِجِدنَا أ ُخْذ لََعَ نَِصالَِها، َمْن َمَر ِِف َِشْ

ْ
لْيَأ

 ".ََل َيْعِقْر بَِكِفِه ُمْسِلًما      
اوبومٰیس ارعشی ) ےن اےنپ وا د مہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، ہک اہک مہ ےس دبعاولادح نب زاید ےن ہک اہک مہ ےس اوبربدہ نب دبعاہلل ےن۔ اوہنں ےن اہک ہک ںیم

ےن رفامای ارگ وکیئ صخش امہری اسمدج ای امہرے ابزاروں ںیم ریت ےیل  یلص اہلل ہیلع وملس آپ ہلل ہیلع وملس ےس رواتی رکےت ےھت ہکےس انس وہ یبن رکمی یلص ا (باحیب

 وہےئ  ےل وت ان ےک لھپ اھتےم رےہ، ااسی ہن وہ ہک اےنپ اہوھتں ےس یسک املسمن وک زیمخ رک دے۔

 

 

 

 :بَاُب الِّشْعِر ِِف الَْمْسِجدِ  -68
 دجسم ںیم رعش ڑپانھ اسیک ےہ ؟: ابب

 453 :دحثی ربمن

بُو اَْلََماِن احْلََكُم ْبُن نَافِعٍ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ ْخرَبَ

َ
بُو َسلََمَة ْبُن َعبِْد الرَِْحَِن بِْن  أ

َ
أ

نَُه َسِمعَ       ،  َعوٍْف 
َ
نَْصاِرَي  أ

َ
بَا ُهَريَْرةَ  يَْستَّْشِهدُ  َحَساَن ْبَن ثَابٍِت اْْل

َ
، "      ،  أ نُّْشُدَك اهللََ

َ
َهْل َسِمْعَت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       أ

ِجْب َعْن رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ      :َيُقوُل       وََسلََم، 
َ
بُو ُهَريَْرةَ        َعلَيِْه وََسلََم، يَا َحَساُن أ

َ
يِْدُه بُِروِح الُْقُدِس ؟ قَاَل أ

َ
 ".َّنَعمْ      :اللَُهَم أ

ےن، انب دبعارلنٰمح نب وعف (اامسلیع ای دبعاہلل) مہ ےس اوباامیلن مکح نب انعف ےن ایبن ایک ہک ںیمہ بیعش نب ایب زمحہ ےن زرہی ےک واےطس ےس اہک ہک ےھجم اوبہملس

ںیم ںیہمت اہلل اک واہطس داتی وہں ہک ایک مت ےن روسل  اوہنں ےن اسحن نب اثتب ااصنری ر ی اہلل ہنع ےس انس، وہ اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع وک اس ابت رپ وگاہ انب رےہ ےھت ہک

! وجاب دو اور اے اہلل (رشموکں وک ااعشر ںیم) یک رطف ےس ملسیلص اہلل ہیلع و اہلل ےک روسل! وک ہی ےتہک وہےئ ںیہن انس اھت ہک اے اسحن یلص اہلل ہیلع وملس اہلل

 ۔(ےس ہی انس ےہ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم وگاہ وہں۔ کشیب ںیم ےن یبن رکمی) اسحن یک روح ادقلس ےک ذرہعی دمد رک۔ اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےن رفامای، اہں

 

 

 

ْصَحاِب احْلَِراِب ِِف الَْمْسِجدِ  -69
َ
 :بَاُب أ
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 ےس دجسم ںیم ےنلیھک واولں ےک ایبن ںیم( اھبولں ) وھچےٹ وھچےٹ زینوں : ابب

 454 :دحثی ربمن

ِن      :قَاَل       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َصاِلِح  َعنْ       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن َسْعدٍ  َحَدَثنَا     :َقاَل       ،  َعبُْد الَْعِّزيِّز ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ُعْرَوُة  أ

نَ       ،  ْبُن الُّزَبرْيِ 
َ
يُْت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَْوًما لََعَ بَاِب ُحْجَرِِت َواحْلَبََّشُة يَلَْعبُوَن ِِف "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  أ

َ
 لََقْد َرأ

ِن بِرَِدائِِه، َورَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ       الَْمْسِجِد،  ّْنُظُر إََِل لَِعِبِهمْ        َعلَيِْه وََسلََم يَْسَُتُ
َ
 ".أ

ن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس مہ ےس دبعازعلزی نب دبعاہلل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس اربامیہ نب دعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس اصحل نب اسیکن ےن ایب

وک اکی دن اےنپ رجحہ ےک  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن یبن رکمیایک، اوہنں ےن اہک ہک ےھجم رعوہ نب زریب ےن ربخ دی ہک اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن اہکانب اہشب ےن ایبن 

ےن ےھجم  اہلل ہیلع وملسیلص  روسل اہلل (ایھتہر الچےن یک قشم رک رےہ ےھت) لیھک رےہ ےھت(زینوں ےس) دروازے رپ داھکی۔ اس وتق ہشبح ےک ھچک ولگ دجسم ںیم

 اینپ اچدر ںیم اپھچ ایل اتہک ںیم ان اک لیھک دھکی وکسں۔

 

 

 455 :دحثی ربمن

ِن       ،  اْبُن وَْهٍب  َحَدَثنَا      ،  إِبَْراِهيُم ْبُن الُْمنِْذرِ  َزادَ  ْخرَبَ
َ
يُْت      :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  يُونُُس  أ

َ
َرأ

َرابِِهمْ   .اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َواحْلَبََّشُة يَلَْعبُوَن ِِبِ
ےس ربخ دی، اوہنں  واےطساربامیہ نب اذنملر ےس رواتی ںیم ہی زایدیت وقنمل ےہ ہک اوہنں ےن اہک مہ ےس انب وبہ ےن ایبن ایک، اہک ہک ےھجم ویسن ےن انب اہشب ےک 

ےس دجسم ںیم لیھک  (اھبولں) وک داھکی بج ہک ہشبح ےک ولگ وھچےٹ زینوں یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن یبن رکمی ےن رعوہ ےس، اوہنں ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس ہک

 رےہ ےھت۔

 

 

 

اِء لََعَ الِْمنرَْبِ ِِف الَْمْسِجدِ  -71  :بَاُب ِذْكِر ابْلَيِْع َوالِْشَ
 دجسم ےک ربنم رپ اسملئ رخدی و رفوتخ اک ذرک رکان درتس ےہ: ابب
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َتتَْها      :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  َعْمَرةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا
َ
لَُها ِِف أ

َ
بَِريَرُة تَْسأ

ْهلَِك َوَيُكوُن الَْوََلُء ِِل،      :َفَقالَْت       ِكتَابَِتَها، 
َ
ْعَّطيُْت أ

َ
ْهلَُها      إِْن ِشئِْت أ

َ
،      :َوقَاَل أ ْعَّطيِْتَها َما بَِِقَ

َ
َوقَاَل ُسْفيَاُن       إِْن ِشئِْت أ

ْعتَْقِتَها َوَيُكو     :َمَرةً 
َ
َفَقاَل اّنَليِِبُ َصىَل       فَلََما َجاَء رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َذَكَرتُْه َذلَِك،       ُن الَْوََلُء ّنَلَا، إِْن ِشئِْت أ
ْعِتِقيَها، "     :اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 

َ
ْعتََق،       اْبتَاِعيَها فَأ

َ
، ثُ       فَإَِن الَْوََلَء لَِمْن أ َوقَاَل       َم قَاَم رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم لََعَ الِْمنرَْبِ

،      :ُسْفيَاُن َمَرةً  وًّطا      :َفَقاَل       فََصِعَد رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم لََعَ الِْمنرَْبِ قَْواٍم يَّْشََتُِّطوَن ُْشُ
َ
لَيَْسْت ِِف ِكتَاِب َما بَاُل أ

ًّطا لَيَْس ِِف ِكتَاِب اهللَِ فَلَيَْس ََلُ َوإِِن اْشََتََط ِمائََة َمَرةٍ       اهللَِ،  ،  َوَعبُْد الْوََهاِب        ،  ََيََْي  قَاَل      : َعيَِلٌ  قَاَل       ، "َمِن اْشََتََط َْشْ
، ََعئَِّشةَ  َسِمْعُت      :قَالَْت       ،  َعْمَرةَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  ََيََْي  َعنْ      : َجْعَفُر ْبُن َعْونٍ  َوقَاَل       ، ََنَْوهُ  َعْمَرةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       
َن بَِريَرَة،       ،  َعْمَرةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  َمالِك   َوَرَواهُ       

َ
 .الِْمنرَْبَ َولَْم يَْذُكْر َصِعَد       أ

ارلنٰمح ےس، اوہنں ےن اع ہش مہ ےس یلع نب دبعاہلل دمینی ےن ایبن ایک ہک اہک مہ ےس ایفسن نب ہنییع ےن ٰییحی نب دیعس ااصنری ےک واہطس ےس، اوہنں ےن رمعہ تنب دبع

دمد ےنیل آںیئ۔ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن اہک مت اچوہ وت ںیم ان ےس اینپ اتکتب ےک ابرے ںیم  (ولڈنی) ربریہ ر ی اہلل ہنع ر ی اہلل اہنع ےس۔ آپ ےن رفامای ہک

ہک ارگ  (اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس) اور اہمترا والء اک قلعت ھجم ےس اقمئ وہ۔ اور ربریہ ےک آاقؤں ےن اہک (اور ںیہمت آزاد رکا دوں) اہمترے اموکلں وک ہی رمق دے دوں

یلص اہلل ہیلع  بج رشتفی الےئ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع وملس اور والء اک قلعت مہ ےس اقمئ رےہ اگ۔ روسل اہللآپ اچںیہ وت وج تمیق ابیق رہ یئگ ےہ وہ دے دںی 

 روسل ےن رفامای ہک مت ربریہ وک رخدی رک آزاد رکو اور والء اک قلعت وت ایس وک احلص وہ اتکس ےہ وج آزاد رکاےئ۔ رھپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس اس ارم اک ذرک ایک۔ آپ وملس

ربنم رپ ڑچےھ اور  یلص اہلل ہیلع وملس اکی رمہبت ویں اہک ہک رھپ روسل اہلل (اس دحثی وک ایبن رکےت وہےئ) ربنم رپ رشتفی الےئ۔ ایفسن ےن یلص اہلل ہیلع وملس اہلل

یھب وکیئ ایسی رشط رکے وج اتکب اہلل ںیم ہن وہ اس یک وکیئ  رفامای۔ ان ولوگں اک ایک احل وہ اگ وج ایسی رشاطئ رکےت ںیہ نج اک قلعت اتکب اہلل ےس ںیہن ےہ۔ وج صخش

 رپ ڑچےنھ اک ذرک ںیہن ایک تیثیح ںیہن وہ یگ، ارگہچ وہ وس رمہبت رک ےل۔ اس دحثی یک رواتی ام ک ےن ٰییحی ےک واہطس ےس یک، وہ رمعہ ےس ہک ربریہ اور اوہنں ےن ربنم

 اخل۔

 

 

 

 :َوالُْماَلَزَمِة ِِف الَْمْسِجدِ بَاُب اّتَلَقاِض  -71
 رقض اک اقتہض اور رقض دار اک دجسم کت اھچیپ رکان: ابب
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 451 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُعثَْماُن ْبُن ُعَمرَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن ُُمََمدٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
َعبِْد اهللَِ بِْن  َعنْ       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  يُونُُس  أ

ِِب َحْدرٍَد َدْينًا ََكَن ََلُ َعلَيِْه ِِف الَْمْسِجِد،       ،  َكْعٍب  َعنْ       ،  َكْعِب بِْن َمالٍِك 
َ
نَُه َتَقاََض اْبَن أ

َ
ْصَواُتُهَما َحََّت       أ

َ
فَاْرَتَفَعْت أ

َفنَاَدى يَا َكْعُب،       فََخَرَج إََِلِْهَما َحََّت َكَّشَف ِسْجَف ُحْجَرتِِه،        َعلَيِْه وََسلََم وَُهَو ِِف بَيِْتِه، َسِمَعَها رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ 
ِي الَّشّْطرَ "     :قَاَل       بَلَيَْك يَا رَُسوَل اهللَِ،      :قَاَل       

َ
 إََِلِْه أ

َ
ْوَمأ

َ
ُقْم      :قَاَل       لََقْد َفَعلُْت يَا رَُسوَل اهللَِ،      :قَاَل       ، َضْع ِمْن َديِْنَك َهَذا َوأ

 ".فَاقِّْضهِ 
ےن زرہی ےک واہطس ےس، اوہنں مہ ےس دبعاہلل نب دمحم دنسمی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس امثعن نب رمع دبعی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ےھجم ویسن نب زیدی 

اوھنں ےن دجسم وبنی ںیم دبعاہلل انب ایب دحرد ےس اےنپ رقض اک اقتاض ایک اور دوونں یک  بعک نب ام ک ےس، اوہنں ےن اےنپ ابپ بعک نب ام ک ےس ہکےن دبعاہلل نب 

رشتفی الےئ اور اکپرا۔ بعک، ےن یھب اےنپ رجحے ےس نس ایل۔ آپ رپدہ اٹہ رک ابرہ  یلص اہلل ہیلع وملس وگتفگ دنلب آوازوں ےس وہےن  یگ۔ اہیں کت ہک روسل اہلل

ےن رفامای ہک مت اےنپ رقض ںیم ےس اانت مک رک دو۔ آپ اک ااشرہ اھت  یلص اہلل ہیلع وملس رفامےیئ ایک اراشد ےہ؟ آپ (مکح)!وبےل، یج ای روسل اہلل (ر ی اہلل ہنع) بعک

وج آداھ )  آپ ےن انب ایب دحرد ےس رفامای، ااھچ اب اوھٹ اور اس اک رقض ادا رکو۔ااسی رک دای۔ رھپ (وخبیش) ںیم ےن! ہک آداھ مک رک دںی۔ اوہنں ےن اہک ای روسل اہلل

 ۔(اعمف رک دای ایگ ےہ

 

 

 

 :بَاُب َكنِْس الَْمْسِجِد َواّتْلَِقاِط اْْلَِرِق َوالَْقَذى َوالِْعيَدانِ  -72
 انیلدجسم ںیم اھجڑو دانی اور واہں ےک ڑھتیچے ، وکڑے رکٹک اور ڑکلویں وک نچ : ابب

 451 :دحثی ربمن

ِِب َرافِعٍ  َعنْ       ،  ثَابِت َعنْ       ،  َِحَاُد ْبُن َزيْدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن َحْرٍب  َحَدَثنَا
َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
ِو       ،  أ

َ
ْسوََد أ

َ
َن رَُجاًل أ

َ
أ

ًة َسوَْداَء ََكَن َيُقُم 
َ
َل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َعنُْه،       الَْمْسِجَد َفَماَت، اْمَرأ

َ
فاََل ُكنْتُْم آَذّْنتُُموِن "     :قَاَل       َماَت،      :َفَقالُوا      فََسأ

َ
أ

ْو َقاَل َقرْبَِها،       بِِه، 
َ
ََت َقرْبََها فََصىَل       ُدلُوِن لََعَ َقرْبِهِ أ

َ
 ". َعلَيَْهافَأ

اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع مہ ےس نامیلن نب رحب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس امحد نب زدی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اثتب ےس، اوہنں ےن اوبراعف ےس، اوہنں ےن 

ےن اس ےک قلعتم درایتف رفامای۔  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل اکی یشبح رمد ای یشبح وعرت دجسم وبنی ںیم اھجڑو دای رکیت یھت۔ اکی دن اس اک ااقتنل وہ ایگ وت ےس ہک
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ربق رپ رشتفی الےئ اور اس رپ امنز  یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس رپ رفامای ہک مت ےن ےھجم ویکں ہن اتبای، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ولوگں ےن اتبای ہک وہ وت ااقتنل رک یئگ۔ آپ

 ڑپیھ۔

 

 

 

 :ِِتَاَرِة اْْلَْمِر ِِف الَْمْسِجدِ بَاُب ََتِْريِم  -73
 دجسم ںیم رشاب یک وسدارگی یک رحتم اک االعن رکان: ابب

 451 :دحثی ربمن

ِِب َِحَّْزَة،  َعنْ       ،  َعبَْدانُ  َحَدَثنَا
َ
ْعَمِش  َعِن        أ

َ
وقٍ  َعنْ       ،  ُمْسِلمٍ  َعنْ       ،  اْْل نِّْزلَِت اآْليَاُت "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  َمْْسُ

ُ
لََما أ

ُهَن لََعَ اّنَلاِس،       ِمْن ُسوَرِة ابْلََقَرِة ِِف الِرَبا، 
َ
 ".ُثَم َحَرَم ِِتَاَرَة اْْلَْمرِ       َخَرَج اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إََِل الَْمْسِجِد َفَقَرأ

 نب امثعن ےن اوبزمحہ دمحم نب ومیمن ےک واہطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اشمع ےس، اوہنں ےن ملسم ےس، اوہنں ےن رسموق ےس، اوہنں ےن مہ ےس دبعان نب دبعاہلل

ےل ےئگ اور ان دجسم ںیم رشتفی  یلص اہلل ہیلع وملس بج وسرۃ ارقبلہ یک وسد ےس قلعتم آایت انزل وہںیئ وت یبن رکمی اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس۔ آپ رفامیت ںیہ ہک

 آایت یک ولوگں ےک اسےنم التوت رفامیئ۔ رھپ رفامای ہک رشاب یک اجترت رحام ےہ۔

 

 

 :بَاُب اْْلََدِم لِلَْمْسِجدِ  -74
 دجسم ےک ےیل اخدم رقمر رکان: ابب

 .نََذرُْت لََك َما ِِف َبّْطِِن ُُمََرًرا لِلَْمْسِجِد ََيُْدُمَها     :َوقَاَل اْبُن َعَباٍس 

ںیم ےن اےس ریتے ےیل ! وج اوالد ریمے ٹیپ ںیم ےہ، ای اہلل  «نذرت لك ما ِف بّطِن ُمررا» (رقآن یک اس آتی) دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن

 رکے اگ۔اس یک دختم ایک (وہ ات رمع) ےک قلعتم رفامای ہک دجسم یک دختم ںیم وھچڑ دےنی یک ذنر امین یھت ہک  آزاد وھچڑےن یک ذنر امین ےہ۔
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 412 :دحثی ربمن

ِْحَُد ْبُن َواقِدٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َرافِعٍ  َعنْ       ،  ثَابٍِت  َعنْ       ،  َِحَادُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
ْو رَُجاًل ََكنَْت َتُقُم "      ،  أ

َ
ًة أ

َ
َن اْمَرأ

َ
أ

َراهُ 
ُ
ًة،  الَْمْسِجَد َوََل أ

َ
نَُه َصىَل لََعَ َقرْبَِها      إََِل اْمَرأ

َ
 ".فََذَكَر َحِديَث اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

اکی وعرت  ےس ہک اہلل ہنع مہ ےس ادمح نب وادق ےن ایبن ایک ہک، اہک مہ ےس امحد نب زدی ےن اثتب انبین ےک واہطس ےس، اوہنں ےن اوبراعف ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی

یلص اہلل ہیلع  یک دحثی  لق یک ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ای رمد دجسم ںیم اھجڑو دای رکات اھت۔ اوبراعف ےن اہک، ریما ایخل ےہ ہک وہ وعرت یہ یھت۔ رھپ اوہنں ےن یبن رکمی

 ےن اس یک ربق رپ امنز ڑپیھ۔ وملس

 

 

ِو الَْغِريِم يُْرَبُّط  -75
َ
ِسرِي أ

َ
 :ِِف الَْمْسِجدِ بَاُب اْل
 دیقی ای رقض دار ےسج دجسم ںیم ابدنھ دای ایگ وہ: ابب

 411 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  إِْسَحاُق ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  ُُمََمِد بِْن ِزَيادٍ  َعنْ       ،  ُشْعبَةَ  َعنْ       ،  َوُُمََمُد ْبُن َجْعَفرٍ  َرْوح   أ

َ
،  أ

ْو ََكَِمًة ََنْوََها َِلَْقَّطَع َعيََلَ الَصاَلَة، "     :َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل       
َ
ِن َتَفلََت َعيََلَ ابْلَارَِحَة أ إَِن ِعْفِريتًا ِمَن اجْلِ

ْمَكنَِِن اهللَُ ِمنُْه،       
َ
رَْدُت       فَأ

َ
ْربَِّطُه إََِل َساِرَيٍة ِمْن َسَواِري الَْمْسِجِد َحََّت تُْصِبُحوا َوَتنُْظُروا إََِلِْه َُكُُكْم،  فَأ

َ
ْن أ

َ
فََذَكْرُت       أ

ِِخ ُسلَيَْمانَ 
َ
َحٍد ِمْن َبْعِدي،      :قَْوَل أ

َ
 ".ئًاَرْوح  فََرَدُه َخاسِ      :قَاَل       رَِب َهْب ِِل ُملًَْك ََل يَنْبَِِغ ِْل

 نب زاید ےس، اوہنں ےن مہ ےس ااحسق نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس روح نب ابعدہ اور دمحم نب رفعج ےن ہبعش ےک واہطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن دمحم

ذگہتش رات اکی رسشک نج ااچکن ریمے اپس آای۔ ای ایس  ےن رفامای ہک یلص اہلل ہیلع وملس آپ اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس

 ےن وساچ ہک دجسم ےک یسک وتسن ےک رطح یک وکیئ ابت آپ ےن رفامیئ، وہ ریمی امنز ںیم للخ ڈاانل اچاتہ اھت۔ نکیل اہلل ابترک و اعتٰیل ےن ےھجم اس رپ اقوب دے دای اور ںیم

ےھجم ااسی کلم اطع رکان ! اے ریمے رب  (وج وسرۃ ص ںیم ےہ) ۔ رھپ ےھجم اےنپ اھبیئ نامیلن یک ہی داع اید آ یئگاسھت اےس ابدنھ دوں اتہک حبص وک مت بس یھب اےس دوھکی

 ےن اس اطیشن وک ذلیل رک ےک داکتھر دای۔ یلص اہلل ہیلع وملس ۔ راوی دحثی روح ےن ایبن ایک ہک یبن رکمی وج ریمے دعب یسک وک احلص ہن وہ
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يًّْضا ِِف الَْمْسِجدِ بَاُب  -76
َ
ِسرِي أ

َ
ْسلََم، َوَربِّْط اْل

َ
 :اَلِْغتَِساِل إَِذا أ

 بج وکیئ صخش االسم الےئ وت اس وک لسغ رکاان اور دیقی وک دجسم ںیم ابدنانھ: ابب

ْن َُيْبََس إََِل َساِرَيِة الَْمْسِجدِ 
َ
ُمُر الَْغِريَم أ

ْ
يْح  يَأ  .َوََكَن ُْشَ

 رہمح اہلل رقض دار ےک قلعتم مکح دای رکےت ےھت ہک اےس دجسم ےک وتسن ےس ابدنھ دای اجےئ۔ (وکہف ےک اق یدنکی ) اق ی رشحی نب احرث

 

 

 

 412 :دحثی ربمن

ِِب َسِعيدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا
َ
بَا ُهَريَْرةَ  َسِمعَ       ،  َسِعيُد ْبُن أ

َ
َبَعَث "     :قَاَل       ،  أ

ثَاٍل،       اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َخياًْل قَِبَل َْنٍْد، 
ُ
فََرَبُّطوُه بَِساِرَيٍة ِمْن       فََجاَءْت بِرَُجٍل ِمْن بَِِن َحِنيَفَة ُيَقاُل ََلُ ُثَماَمُة ْبُن أ

ّْطِلُقوا ُثَماَمَة،      :َفَقاَل       فََخَرَج إََِلِْه اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ْسِجِد، َسَواِري الْمَ 
َ
فَاّْنَّطلََق إََِل َُنٍْل قَِريٍب ِمَن الَْمْسِجِد       أ

ْن ََل      :َفَقاَل       ُثَم َدَخَل الَْمْسِجَد،       فَاْغتََسَل، 
َ
ْشَهُد أ

َ
َن ُُمََمًدا رَُسوُل اهللَِ أ

َ
 ". إََِلَ إََِل اهللَُ َوأ

اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ثیل نب دعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ھجم ےس دیعس نب ایب دیعس ربقمی ےن، 

ہی ولگ ونب ہفینح ےک اکی صخش وک سج اک انم امثہم نب ااثل اھت ڑکپ (وج دعتاد ںیم سیت ےھت) ےن ھچک وسار دجن یک رطف ےجیھب یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہنع ےس انس ہک

رسیتے روز امثہم یک کین تعیبط دھکی ) رشتفی الےئ۔ اور یلص اہلل ہیلع وملس رک الےئ۔ اوہنں ےن اےس دجسم ےک اکی وتسن ںیم ابدنھ دای۔ رھپ روسل اہلل

وہ دجسم وبنی ےس رقبی اکی وجھکر ےک ابغ کت ےئگ۔ اور واہں لسغ ایک۔ رھپ دجسم ںیم  (راہیئ ےک دعب) ےن رفامای ہک امثہم وک وھچڑ دو۔ یلص اہلل ہیلع وملس آپ (رک

  اور ہی ہک دمحم اہلل ےک ےچس روسل ںیہ۔ںیم وگایہ داتی وہں ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن « أشهد أن َل هلإ إَل اهلل وأن ُممدا رسول اهلل»دالخ وہےئ اور اہک

 

 

 

 :بَاُب اْْلَيَْمِة ِِف الَْمْسِجِد لِلَْمْرََض َوَغرْيِِهمْ  -77
 دجسم ںیم رموضیں وریغہ ےک ےیل ہمیخ اگلان: ابب
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 413 :دحثی ربمن

بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُّنَمرْيٍ َعبُْد اهللَِ ْبُن  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َزَكِرَياُء ْبُن ََيََْي  َحَدَثنَا
َ
     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

ْكَحِل، "
َ
ِصيَب َسْعد  يَْوَم اْْلَنَْدِق ِِف اْْل

ُ
فَلَْم       َدُه ِمْن قَِريٍب، فرَََّضََب اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َخيَْمًة ِِف الَْمْسِجِد َِلَُعو      أ

ْهَل اْْلَيَْمِة،      :َفَقالُوا      َوِِّف الَْمْسِجِد َخيَْمة  ِمْن بَِِن ِغَفاٍر إََِل اَِلُم يَِسيُل إََِلِْهْم،       يَُرْعُهْم، 
َ
تِينَا ِمْن قِبَِلُكْم       يَا أ

ْ
ي يَأ َما َهَذا اَِلِ

 ".ُحُه َدًما َفَماَت ِفيَها؟ فَإَِذا َسْعد  َيْغُذو ُجرْ 
ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اع ہش مہ ےس زرکای نب ٰییحی ےن ایبن ایک ہک اہک مہ ےس دبعاہلل نب ریمن ےن ہک اہک مہ ےس ماشم نب رعوہ ےن اےنپ ابپ رعوہ نب زریب ےک واہطس 

ےن  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم زمخ آای اھت۔ ان ےک ےیل یبن رکمی (الحک)یک اکی رگےک ابزو  (ر ی اہلل ہنع) زغوہ دنخق ںیم دعس ر ی اہلل اہنع ےس آپ ےن رفامای ہک

دعس ر ی اہلل ہنع ےک زمخ اک  دجسم ںیم اکی ہمیخ بصن رکا دای اتہک آپ رقبی رہ رک ان یک دھکی اھبل ایک رکںی۔ دجسم یہ ںیم ینب افغر ےک ولوگں اک یھب اکی ہمیخ اھت۔

اہمتری رطف ےس ہی اسیک وخن امہرے ہمیخ کت آ ! ہہب رک بج ان ےک ہمیخ کت اچنہپ وت وہ ڈر ےئگ۔ اوہنں ےن اہک ہک اے ہمیخ واول (وج رگ ےس رثکبت لکن راہ اھت) وخن

 ایگ۔راہ ےہ۔ رھپ اںیہن ولعمم وہا ہک ہی وخن دعس ر ی اہلل ہنع ےک زمخ ےس ہہب راہ ےہ۔ دعس ر ی اہلل ہنع اک ایس زمخ یک وہج ےس ااقتنل وہ 

 

 

 

 :بَاُب إِْدَخاِل ابْلَِعرِي ِِف الَْمْسِجِد لِلِْعلَةِ  -78
 رضورت ےس دجسم ںیم اوٹن ےل اجان: ابب

 .َّطاَف اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم لََعَ بَِعريٍ      :َوقَاَل اْبُن َعَباٍس 

 ےن اےنپ اوٹن رپ ھٹیب رک تیب اہلل اک  راف ایک اھت۔ وملس یلص اہلل ہیلع دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن رفامای ہک یبن رکمی

 

 

 

 414 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
َزيْنََب بِنِْت  َعنْ       ،  ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  ُُمََمِد بِْن َعبِْد الرَِْحَِن بِْن نَْوفٍَل  َعنْ       ،  َمالِك   أ

ِِب َسلََمةَ 
َ
ِم َسلََمةَ  َعنْ       ،  أ

ُ
ْشتَيِِّك،       َشَكوُْت إََِل رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،      :قَالَْت       ،  أ

َ
ِِن أ

َ
ُّطوِِّف ِمْن َوَراِء "     :َقاَل       أ
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 ، نِْت َراِكبَة 
َ
 ِب َوالُّطوِر       ُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، َفُّطْفُت َورَ       اّنَلاِس َوأ

ُ
َوِكتَاٍب       1     يَُصيَِل إََِل َجنِْب ابْلَيِْت َيْقَرأ

 ".2-1سورة الّطور آية       2     َمْسُّطوٍر 
ارلنٰمح نب ونلف ےس ربخ دی، اوہنں ےن رعوہ نب زریب ےس۔ اوہنں ےن زب ب مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اہک ںیمہ اامم ام ک رہمح اہلل ہیلع ےن دمحم نب دبع

و نین ام ہملس ےس، وہ یتہک ںیہ ہک

 

و
م
ل

  ںیم ےن روسل اہلل تنب ایب ہملس ےس، اوہنں ےن ام ا

م
سل

ےیلص اہلل ہیلع و
س
ںیم ےن اہک ہک ) اینپ امیبری اک وکشہ ایک (ۃجح اولداع ںیم) 

یلص اہلل ہیلع  ےن رفامای ہک ولوگں ےک ےھچیپ رہ اور وسار وہ رک  راف رک۔ سپ ںیم ےن  راف ایک اور روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وت آپ (ںیم دیپل  راف ںیہن رک یتکس

 یک التوت رک رےہ ےھت۔ «والّطور و كتاب مسّطور» اس وتق تیب اہلل ےک رقبی امنز ںیم آتی وملس

 

 

 

 :بَاب   -79
 ۔ ۔ ۔: ابب

 415 :دحثی ربمن

ِِب  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُمَعاُذ ْبُن ِهَّشامٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن الُْمثَََن  َحَدَثنَا
َ
نَُس  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  أ

َ
َن رَُجلنَْيِ "      ،  أ

َ
أ

ْصَحاِب اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ 
َ
 َعلَيِْه وََسلََم َخرََجا ِمْن ِعنِْد اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف ََلْلٍَة ُمْظِلَمٍة َوَمَعُهَما ِمثُْل ِمْن أ

يِْديِهَما، 
َ
ََت       الِْمْصبَاَحنْيِ يُِّضيئَاِن َبنْيَ أ

َ
قَا َصاَر َمَع لُُكِ َواِحٍد ِمنُْهَما َواِحد  َحََّت أ ْهلَهُ فَلََما اْفََتَ

َ
 ". أ

 ایبن ایک، اہک مہ ےس اسن ر ی مہ ےس دمحم نب ینثم ےن ایبن ایک اوہنں ےن اہک مہ ےس اعمذ نب ماشم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ھجم ےس ریمے وا د ےن داتدہ ےک واہطس ےس

رشب اور دورسے اصبح ریمے ایخل ےک اطمقب ادیس نب ریضح ےھت۔ رات ےک اپس ےس ےلکن، اکی ابعد نب  یلص اہلل ہیلع وملس دو صخش یبن رکمی اہلل ہنع ےن ایبن ایک ہک

 دورسے اترکی یھت اور دوونں اباحب ےک اپس رونش رچاغ یک رطح وکیئ زیچ یھت سج ےس ان ےک آےگ آےگ روینش لیھپ ریہ یھت سپ بج وہ دوونں اباحب اکی

  راہ۔ےس دجا وہےئ وت رہ اکی ےک اسھت اکی اکی رچاغ رہ ایگ وج رھگ کت اسھت

 

 

 

 :بَاُب اْْلَوَْخِة َوالَْمَمِر ِِف الَْمْسِجدِ  -81
 دجسم ںیم ڑھکیک اور راہتس رانھک: ابب
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 411 :دحثی ربمن

بُو اّنَلرَّْضِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  فُلَيْح   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن ِسنَانٍ  َحَدَثنَا
َ
،  بُْْسِ بِْن َسِعيدٍ  َعنْ       ،  بِْن ُحننَْيٍ ُعبَيِْد  َعنْ       ،  أ

ِِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِ َعنْ       
َ
إَِن اهللََ َخرَيَ َعبًْدا َبنْيَ اُِلّْنيَا َوَبنْيَ َما ِعنَْدُه      :َفَقاَل       َخَّطَب اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، "     :قَاَل       ،  أ

بُو بَْكٍر الِصِديُق رَِضَ اهللَُ َعنُْه،       َر َما ِعنَْد اهللَِ، فَاْختَا
َ
َما ُيبيِِّْك َهَذا الَّشيَْخ ؟ إِْن يَُكِن اهللَُ      :َفُقلُْت ِِف َّنْفِِس       َفبَََك أ

بُو       فَََكَن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُهَو الَْعبَْد،       َخرَيَ َعبًْدا َبنْيَ اُِلّْنيَا َوَبنْيَ َما ِعنَْدُه فَاْختَاَر َما ِعنَْد اهللَِ، 
َ
َوََكَن أ

ْعلََمنَا، 
َ
بَا بَْكٍر ََل َتبِْك،      :قَاَل       بَْكٍر أ

َ
بُو بَْكٍر،       يَا أ

َ
َمَن اّنَلاِس َعيََلَ ِِف ُصْحبَِتِه َوَماَِلِ أ

َ
ُت ُمَتِخًذا َخِلياًل ِمْن َولَْو ُكنْ       إَِن أ

بَا بَْكٍر، 
َ
َمِِت ََلَُتَْذُت أ

ُ
ُخَوُة اْْلِْساَلِم َوَموََدتُُه ََل َيبَْقنَيَ ِِف الَْمْسِجِد بَاب  إََِل ُسَد،       أ

ُ
ِِب بَْكرٍ       َولَِكْن أ

َ
 ".إََِل بَاُب أ

ح نب 

فلي 

نامیلن ےن، اہک مہ ےس اوبرضن اسمل نب ایب اہیم ےن دیبع نب نینح ےک واہطس ےس، اوہنں ےن رسب نب دیعس ےس، مہ ےس دمحم نب انسن ےن ایبن ایک، ہک اہک مہ ےس 

 ےن ہبطخ ںیم رفامای ہک اہلل اعتٰیل ےن اےنپ اکی دنبے وک داین یلص اہلل ہیلع وملس اکی دہعف روسل اہلل اوہنں ےن اوب دیعس دخری ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن ایبن ایک ہک

دنبے ےن وہ دنسپ ایک وج اہلل ےک اپس ےہ ینعی آرخت۔ ہی نس رک اوبرکب ر ی اہلل ہنع روےن ےگل، (ہک وہ سج وک اچےہ اایتخر رکے) اور آرخت ےک رےنہ ںیم اایتخر دای

اس دنبے ےن آرخت دنسپ رک یل وت اس ںیم ان زبرگ ےک ںیم ےن اےنپ دل ںیم اہک ہک ارگ اہلل ےن اےنپ یسک دنبے وک داین اور آرخت ںیم ےس یسک وک اایتخر رکےن وک اہک اور 

یہ ےھت اور اوبرکب ر ی اہلل ہنع مہ بس ےس زایدہ اجےنن واےل ےھت۔ یبن  یلص اہلل ہیلع وملس روےن یک ایک وہج ےہ۔ نکیل ہی ابت یھت ہک دنبے ےس رماد روسل اہلل

اینپ تبحص اور اینپ دوتل ےک ذرہعی امتم ولوگں ےس زایدہ ھجم رپ ااسحن رکےن واےل آپ یہ ںیہ ےن ان ےس رفامای۔ اوبرکب آپ روےیئ تم۔  یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

اس ےک ندہل ںیم االسم یک ربادری اور دویتس اکیف ےہ۔ دجسم ںیم  (اجین دویتس وت اہلل ےک وسا یسک ےس ںیہن وہ یتکس) اور ارگ ںیم یسک وک لیلخ انبات وت اوبرکب وک انبات۔ نکیل

  ی اہلل ہنع یک رطف ےک دروازے ےک وسا امتم دروازے دنب رک دےیئ اجںیئ۔اوبرکب ر

 

 

 

 411 :دحثی ربمن

ِِب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  وَْهُب ْبُن َجِريرٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن ُُمََمٍد اجْلُْعِِفُ  َحَدَثنَا
َ
،  َيْعىَل ْبَن َحِكيمٍ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  أ

َسُه      :قَاَل       ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  ِعْكِرَمةَ  َعنْ       
ْ
ي َماَت ِفيِه ََعِصب  َرأ َخَرَج رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف َمَرِضِه اَِلِ

ْرقٍَة،  ْثََن َعلَيِْه، َفَقَعَد لََعَ الِْمنرَْبِ فََحِمَد اهللََ       خِبِ
َ
ِِب "     :ُثَم قَاَل        َوأ

َ
َمَن َعيََلَ ِِف َّنْفِسِه َوَماَِلِ ِمْن أ

َ
َحد  أ

َ
إِنَُه لَيَْس ِمَن اّنَلاِس أ
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ِِب قَُحافََة، 
َ
بَا بَْكٍر َخِلياًل،       بْكِر بِْن أ

َ
فَّْضُل       َولَْو ُكنُْت ُمَتِخًذا ِمَن اّنَلاِس َخِلياًل ََلَُتَْذُت أ

َ
َولَِكْن ُخلَُة اْْلِْساَلِم أ

ِِب بَْكرٍ       ُسُدوا َعِِن، 
َ
 ".لُُكَ َخوَْخٍة ِِف َهَذا الَْمْسِجِد َغرْيَ َخوَْخِة أ

م ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دبعاہلل نب دمحم  یفع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس وبہ نب رجری ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ھجم ےس ریمے ابپ رجری نب احز

اےنپ رمض  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ںیم ےن ٰیلعی نب میکح ےس انس، وہ رکعہم ےس  لق رکےت ےھت، وہ دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس، اوہنں ےن ایبن ایک ہک

ربنم رپ ےھٹیب، اہلل یک دمح و انث یک اور رفامای، وکیئ صخش یھب ااسی ںیہن سج ےن اوبرکب نب  یلص اہلل ہیلع وملس وافت ںیم ابرہ رشتفی الےئ۔ رس ہپ یٹپ دنبیھ وہیئ یھت۔ آپ

وک انبات۔ نکیل االسم اک قلعت  (ر ی اہلل ہنع) اوباحقہف ےس زایدہ ھجم رپ اینپ اجن و امل ےک ذرہعی ااسحن ایک وہ اور ارگ ںیم یسک وک ااسنونں ںیم ےس اجین دوتس انبات وت اوبرکب

 یک ڑھکیک وھچڑ رک اس دجسم یک امتم ڑھکایکں دنب رک دی اجںیئ۔ (ر ی اہلل ہنع)  ےہ۔ دوھکی اوبرکبالضف

 

 

 

بَْواِب َوالَْغلَِق لِلَْكْعبَِة َوالَْمَساِجدِ  -81
َ
 :بَاُب اْل
 ہبعک اور اسمدج ںیم دروازے اور زریجن رانھک: ابب

بُو َعبْد اهللَِ 
َ
ِِب ُملَيَْكةَ      :قَاَل       َعْن ابِْن ُجَريٍْج،       َحَدَثنَا ُسْفيَاُن،      :اهللَِ ْبُن ُُمََمدٍ َوقَاَل ِِل َعبُْد      :قَاَل أ

َ
يَا َعبَْد      :قَاَل ِِل اْبُن أ

بَْواَبَها"      الَْمِلِك، 
َ
يَْت َمَساِجَد ابِْن َعَباٍس َوأ

َ
 "لَْو َرأ

ھجم ےس دبعاہلل نب دمحم دنسمی ےن اہک ہک مہ ےس ایفسن نب ہنییع ےن دبعاکلمل انب رججی ےک واہطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اہک  ےن اہک (اامم اخبری رہمح اہلل) اوبدبعاہلل

ي کہ ےن اہک ہک اے دبعاکلمل
مل
 ارگ مت انب ابعس ر ی اہلل امہنع یک اسمدج اور ان ےک دروازوں وک دےتھکی۔! ہک ھجم ےس انب ایب 

 

 

 411 :دحثی ربمن

بُو اّنُلْعَمانِ  َثنَاَحدَ 
َ
يُوَب  َعنْ       ،  َِحَادُ  َحَدَثنَا     :قَاََل       ،  َوُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيدٍ        ،  أ

َ
ّن اّنَليِِبَ َصىَل "      ،  ابِْن ُعَمرَ  َعِن       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  أ

َ
أ

،       فََدَخَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       فََدََع ُعثَْماَن ْبَن َّطلَْحَة َفَفتََح ابْلَاَب،       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَِدَم َمَكَة،  َساَمُة       َوباَِلل 
ُ
َوأ

ْغلََق ابْلَاَب فَلَِبَث ِفيِه َساَعًة،       َوُعثَْماُن ْبُن َّطلَْحَة،       ْبُن َزيٍْد، 
َ
لُْت باَِلًَل،      :قَاَل اْبُن ُعَمرَ       ُثَم َخرَُجوا،       ُثَم أ

َ
َفبََدرُْت فََسأ

ٍي،      :َفُقلُْت       َصىَل ِفيِه،      :َفَقاَل       
َ
،      :قَاَل       ِِف أ ََلُ َكْم َصىَل      :قَاَل اْبُن ُعَمرَ       َبنْيَ

َ
ْسأ

َ
ْن أ

َ
 ".فََذَهَب َعيََلَ أ
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 دبعاہلل نب رمع ر ی اامعنلن دمحم نب لضف اور ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک ہک مہ ےس امحد نب زدی ےن اویب ایتخسین ےک واہطس ےس، اوہنں ےن انعف ےس، اوہنں ےنمہ ےس اوب

وج ہبعک ےک وتمیل، اچیب ربدار ) اہلل ہنع وک ولباای۔وت آپ ےن امثعن نب ہحلط ر ی  (اور ہکم حتف وہا) بج ہکم رشتفی الےئ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اہلل امہنع ےس ہک

، البل، ااسہم نب زدی اور امثعن نب ہحلط اچروں ادنر رشتفی ےل ےئگ۔ رھپ دروازہ دنب رک دای ایگ اور واہں وھتڑی  یلص اہلل ہیلع وملس اوہنں ےن دروازہ وھکال وت یبن رکمی (ےھت

ےن ہبعک ےک ادنر ایک  یلص اہلل ہیلع وملس ہک یبن رکمی)  ےن رفامای ہک ںیم ےن دلجی ےس آےگ ڑبھ رک البل ےس وپاھچدری کت رہھٹ رک ابرہ آےئ۔ انب رمع ر ی اہلل امہنع

ہلل امہنع ےن ادنر امنز ڑپیھ یھت۔ ںیم ےن وپاھچ سک ہگج؟ اہک ہک دوونں وتسونں ےک درایمن۔ دبعاہلل نب رمع ر ی ا یلص اہلل ہیلع وملس اوہنں ےن اتبای ہک یبن رکمی (ایک

 ےن رفامای ہک ہی وپانھچ ےھجم اید ہن راہ ہک آپ ےن ینتک رںیتعک ڑپیھ ںیھت۔

 

 

 

 :بَاُب ُدُخوِل الُْمْْشِِك الَْمْسِجدَ  -82
 رشمک اک دجسم ںیم دالخ وہان اسیک ےہ ؟: ابب

 411 :دحثی ربمن

ِِب َسِعيدٍ  َعنْ       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَةُ  َحَدَثنَا
َ
نَُه َسِمعَ       ،  َسِعيِد بِْن أ

َ
بَا ُهَريَْرةَ  أ

َ
َبَعَث رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ "     :َيُقوُل       ،  أ

ثَاٍل، ُثَما     :ُيَقاُل ََلُ       فََجاَءْت بِرَُجٍل ِمْن بَِِن َحِنيَفَة،       َعلَيِْه وََسلََم َخياًْل قَِبَل َْنٍْد، 
ُ
فََرَبُّطوُه بَِساِرَيٍة ِمْن َسَواِري       َمُة ْبُن أ

 ".الَْمْسِجدِ 
رہریہ ر ی اہلل ہنع ےس انس مہ ےس ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ثیل نب دعس ےن دیعس نب ایب دیعس ربقمی ےک واہطس ےس ایبن ایک اوہنں ےن اوب

ڑکپ الےئ اور دجسم ںیم  (وطبر یگنج دیقی) ےن ھچک وساروں وک دجن یک رطف اجیھب اھت۔ وہ ولگ ونب ہفینح ےک اکی صخش امثہم نب ااثل وک وملسیلص اہلل ہیلع  روسل اہلل ہک

 اکی وتسن ےس ابدنھ دای۔

 

 

 

 :بَاُب َرفِْع الَصوِْت ِِف الَْمَساِجدِ  -83
 اسمدج ںیم آواز دنلب رکان اسیک ےہ ؟: ابب
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 412 :دحثی ربمن

يَِّزيُد ْبُن  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  اجْلَُعيُْد ْبُن َعبِْد الرَِْحَِن  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن َسِعيدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا
     :َفَقاَل       فَإَِذا ُعَمُر ْبُن اْْلََّطاِب،       ُكنُْت قَائًِما ِِف الَْمْسِجِد فََحَصبَِِن رَُجل  َفنََظْرُت،      :قَاَل       ،  الَسائِِب بِْن يَِّزيدَ  َعنْ       ،  ُخَصيَْفةَ 

تِِِن بَِهَذيِْن، 
ْ
ّْنتَُما ؟ قَ      :قَاَل       فَِجئْتُُه بِِهَما،       اْذَهْب فَأ

َ
ْيَن أ

َ
ْو ِمْن أ

َ
ّْنتَُما أ

َ
ْهِل الَّطائِِف،      :اََل َمْن أ

َ
ْهِل "     :قَاَل       ِمْن أ

َ
لَْو ُكنْتَُما ِمْن أ

ْصَواتَُكَما ِِف َمْسِجِد رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
وَْجْعتُُكَما تَْرَفَعاِن أ

َ
 ".ابْلََِلِ َْل

ي    نب دبعارلنٰمح ےن ایبن ایک، اوہنں مہ ےس یلع نب دبعاہلل نب رفعج ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک
خ ع
 مہ ےس ٰییحی نب دیعس اطقن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس 

ی فہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اسبئ نب زیدی ےس ایبن ایک، اوہنں ےن ایبن ایک ہک
ص

 

خ
ںیم دجسم وبنی ںیم ڑھکا وہا اھت، یسک ےن ریمی رطف رکنکی  ےن اہک ھجم ےس زیدی نب 

الب رک الؤ۔ ںیم الب الای۔ آپ  ۔ ںیم ےن وج رظن ااھٹیئ وت داھکی ہک رمع نب اطخب ر ی اہلل ہنع اسےنم ںیہ۔ آپ ےن رفامای ہک ہی اسےنم وج دو صخش ںیہ اںیہن ریمے اپسیکنیھپ

رےنہ واےل ںیہ۔ آپ ےن رفامای ہک ارگ مت دمہنی ےک وہےت وت ےن وپاھچ ہک اہمترا قلعت سک ہلیبق ےس ےہ ای ہی رفامای ہک مت اہکں رےتہ وہ؟ اوہنں ےن اتبای ہک مہ اطفئ ےک 

 یک دجسم ںیم آواز اویچن رکےت وہ؟ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ںیہمت زسا دےیئ ریغب ہن وھچڑات۔ روسل اہلل

 

 

 

 411 :دحثی ربمن

ِْحَدُ  َحَدَثنَا
َ
ِن      :قَاَل       ،  اْبُن وَْهٍب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
َعبُْد اهللَِ ْبُن َكْعِب  َحَدثَِِن       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  يُونُُس ْبُن يَِّزيدَ  أ

نَ       ،  بِْن َمالٍِك 
َ
ْخرَبَُه،  َكْعَب ْبَن َمالٍِك  أ

َ
ِِب َحْدرٍَد َدْينًا ََلُ َعلَيِْه ِِف َعْهِد رَُسوِل اهللَِ       أ

َ
نَُه َتَقاََض اْبَن أ

َ
َصىَل اهللَُ َعلَيِْه  أ

ْصَواُتُهَما َحََّت َسِمَعَها رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وَُهَو ِِف بَيِْتِه،       وََسلََم ِِف الَْمْسِجِد، 
َ
فََخَرَج إََِلِْهَما "      فَاْرَتَفَعْت أ

بَلَيَْك يَا      :قَاَل       يَا َكْعُب،      :قَاَل       ََّت َكَّشَف ِسْجَف ُحْجَرتِِه َونَاَدى يَا َكْعَب ْبَن َمالٍِك، رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم حَ 
ْن َضِع الَّشّْطَر ِمْن َديِْنَك،       رَُسوَل اهللَِ، 

َ
َشاَر بِيَِدهِ أ

َ
قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ، قَْد َفَعلُْت يَا رَُسوَل اهللَِ      :قَاَل َكْعب        فَأ

 ".ُقْم فَاقِّْضهِ      :وََسلَمَ 
وہنں ےن انب اہشب زرہی ےک مہ ےس ادمح نب اصحل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس دبعاہلل نب وبہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ےھجم ویسن نب زیدی ےن ربخ دی، ا

اوھنں ےن دبعاہلل  اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس دبعاہلل نب بعک نب ام ک ےن ایبن ایک، ان وک ان ےک ابپ بعک نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےن ربخ دی ہک واہطس ےس ایبن ایک،

دوونں یک آواز ھچک اویچن وہ یئگ ےک دور ںیم دجسم وبنی ےک ادنر اقتاض ایک۔  یلص اہلل ہیلع وملس انب ایب دحرد ر ی اہلل ہنع ےس اےنپ اکی رقض ےک ےلسلس ںیم روسل اہلل
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ےن یھب اےنپ رجحہ ےس نس ایل۔ آپ اےھٹ اور رجحہ رپ ڑپے وہےئ رپدہ وک اٹہای۔ آپ ےن بعک نب ام ک وک آواز دی، اے  یلص اہلل ہیلع وملس اہیں کت ہک روسل اہلل

ںیم ےن ! انپ آداھ رقض اعمف رک دے۔ بعک ےن رعض یک ای روسل اہللاحرض وہں۔ آپ ےن اےنپ اہھت ےک ااشرے ےس اتبای ہک وہ ا! بعک وبےل۔ ای روسل اہلل! بعک

 اعمف رک دای۔ آپ ےن انب ایب دحرد ےس رفامای ااھچ اب لچ اھٹ اس اک رقض ادا رک۔

 

 

 

 :بَاُب احْلِلَِق َواجْلُلُوِس ِِف الَْمْسِجدِ  -84
 دجسم ںیم ہقلح ابدنھ رک انھٹیب اور ویں یہ انھٹیب: ابب

 412 :دحثی ربمن

َل رَُجل  اّنَليِِبَ      :قَاَل       ،  ابِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  ُعبَيُْد اهللَِ  َعنْ       ،  بِْْشُ ْبُن الُْمَفَّضِل  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
َسأ

، َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وَُهَو لََعَ  فَإَِذا َخِِشَ الُصبَْح َصىَل َواِحَدًة       َمثََْن َمثََْن، "     :َما تََرى ِِف َصاَلِة الَليِْل ؟ قَاَل       الِْمنرَْبِ
ْوتََرْت ََلُ َما َصىَل، 

َ
َمَر بِهِ  فَإَِن اّنَليِِبَ       اْجَعلُوا آِخَر َصاَلتُِكْم ِوتًْرا،      :َوإِنَُه ََكَن َيُقوُل       فَأ

َ
 ".َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ
اکی صخش  اہلل امہنع ےس ہک مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک ہک اہک مہ ےس رشب نب لضفم ےن دیبعاہلل نب رمع ےس، اوہنں ےن انعف ےس، اوہنں ےن دبعاہلل نب رمع ر ی

سک رطح ڑپےنھ ےک ےیل آپ رفامےت  (ینعی دجہت) ربنم رپ ےھت ہک رات یک امنز یلص اہلل ہیلع وملس اس وتق آپ (ہکبج) ےس وپاھچ یلص اہلل ہیلع وملس ےن یبن رکمی

ےن رفامای ہک دو دو رتعک رک ےک ڑپھ اور بج حبص رقبی وہےن ےگل وت اکی رتعک ڑپھ ےل۔ ہی اکی رتعک اس اسری امنز وک اطق انب دے  یلص اہلل ہیلع وملس ںیہ؟ آپ

 ےن اس اک مکح دای۔ یلص اہلل ہیلع وملس رفامای رکےت ےھت ہک رات یک آرخی امنز وک اطق راھک رکو ویکہکن یبن رکمی  وملسیلص اہلل ہیلع یگ اور آپ

 

 

 

 413 :دحثی ربمن

بُو اّنُلْعَمانِ  َحَدَثنَا
َ
يُوَب  َعنْ       ،  َِحَادُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
َن رَُجاًل َجاَء إََِل اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ       ،  ابِْن ُعَمرَ  َعِن       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  أ

َ
أ

ْوتِْر بَِواِحَدٍة تُوتُِر لََك       َمثََْن َمثََْن، "     :َكيَْف َصاَلُة اللَيِْل ؟ َفَقاَل      :َفَقاَل       َعلَيِْه وََسلََم وَُهَو ََيُّْطُب، 
َ
فَإَِذا َخِّشيَت الُصبَْح فَأ

نَ       ،  ُعبَيُْد اهللَِ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدثَِِن      : الَْوَِلُد ْبُن َكِثريٍ  قَاَل       ، "ا قَْد َصلَيَْت مَ 
َ
َن رَُجاًل نَاَدى اّنَليِِبَ       َحَدَثُهْم،  اْبَن ُعَمرَ  أ

َ
أ

 .َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وَُهَو ِِف الَْمْسِجدِ 
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اکی صخش یبن  ہکاوباامعنلن دمحم نب لضف ےن ایبن ایک ہک اہک مہ ےس امحد نب زدی ےن، اوہنں ےن اویب ایتخسین ےس، اوہنں ےن انب رمع ر ی اہلل امہنع ےس مہ ےس 

یک امنز سک رطح ڑپیھ اس وتق ہبطخ دے رےہ ےھت آےن واےل ےن وپاھچ ہک رات  یلص اہلل ہیلع وملس یک دختم ںیم احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

ےن رفامای دو دو رتعک رھپ بج ولطع حبص اصدق اک ادنہشی وہ وت اکی رتعک ورت یک ڑپھ ےل اتہک وت ےن وج امنز ڑپیھ ےہ اےس ہی رتعک اطق  یلص اہلل ہیلع وملس اجےئ؟ آپ

نب دبعاہلل رمعی ےن ایبن ایک، دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن ان ےس ایبن ایک ہک انب دے اور اامم اخبری رہمح اہلل ےن رفامای ہک ودیل نب ریثک ےن اہک ہک ھجم ےس دیبعاہلل 

 دجسم ںیم رشتفی رفام ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس وک آواز دی بج ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس اکی صخش ےن یبن رکمی

 

 

 

 414 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب َّطلَْحةَ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
نَ       ،  إِْسَحاَق بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن أ

َ
بَا ُمَرةَ  أ

َ
َمْوََّل َعِقيِل بِْن  أ

ْخرَبَُه، 
َ
ِِب َّطاِلٍب أ

َ
ِِب َواقٍِد اللَيِِْثِ  َعنْ       أ

َ
ْقبََل ثاََلثَُة َّنَفٍر،       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف الَْمْسِجِد،  بَيْنََما رَُسوُل اهللَِ      :قَاَل       ،  أ

َ
فَأ

       ، ْقبََل اْثنَاِن إََِل رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وََذَهَب َواِحد 
َ
ى ُفرَْجًة فََجلََس،       فَأ

َ
َحُدُهَما فََرأ

َ
َما أ

َ
َما      فَأ

َ
اآْلَخُر فََجلََس  َوأ

ُكْم َعِن اّثلاََلثَِة، "     :قَاَل       فَلََما فََرَغ رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       َخلَْفُهْم،  ْخرِبُ
ُ
ََل أ

َ
َوى إََِل اهللَِ فَآَواُه       أ

َ
َحُدُهْم فَأ

َ
َما أ

َ
أ

 ، َما اآْلَخُر فَاْستَحْ       اهللَُ
َ
ْعَرَض اهللَُ َعنْهُ       يَا فَاْستَْحيَا اهللَُ ِمنُْه، َوأ

َ
ْعَرَض فَأ

َ
َما اآْلَخُر فَأ

َ
 ".َوأ

بل ےک الغم اوبرمہ ےن اںیہن ربخ مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک ہک اہک ںیمہ اامم ام ک ےن ربخ دی ااحسق نب دبعاہلل انب ایب ہحلط ےک واےطس ےس ہک لیقع نب ایب اط

دجسم ںیم رشتفی رفام ےھت ہک نیت آدیم ابرہ ےس آےئ۔ دو وت  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل اوبوادق یثیل احرث نب وعف باحیب ےک واہطس ےس، اوہنں ےن ایبن ایک ہکدی 

درایمن ںیم اخیل ہگج دیھکی اور واہں ھٹیب ایگ۔ یک سلجم ںیم احرضی یک رغض ےس آےگ ڑبےھ نکیل رسیتا الچ ایگ۔ ان دو ںیم ےس اکی ےن  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل

ےن رفامای ایک ںیم ںیہمت ان  یلص اہلل ہیلع وملس وظع ےس افرغ وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس دورسا صخش ےھچیپ ھٹیب ایگ اور رسیتا وت واسپ یہ اج راہ اھت۔ بج روسل اہلل

رشم یک،  (ولوگں ںیم ےنسھگ ےس) راہ دورسا وت اس ےن (ینعی الہپ صخش) رطف ڑباھ اور اہلل ےن اےس ہگج دیونیتں ےک قلعتم اکی ابت ہن اتبؤں۔ اکی صخش وت اہلل یک 

 اہلل ےن یھب اس ےس رشم یک، رسیتے ےن ہنم ریھپ ایل۔ اس ےیل اہلل ےن یھب اس یک رطف ےس ہنم ریھپ ایل۔

 

 

 

 :بَاُب اَلِْسِتلَْقاِء ِِف الَْمْسِجِد َوَمِد الرِْجلِ  -85



 حیحص اخبری دلج1   کتاب نماز کے احکام و مسائل

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  342 

 دجسم ںیم تچ انٹیل اسیک ےہ ؟: ابب

 415 :دحثی ربمن

ى رَُسوَل اهللَِ "      ،  َعِمهِ  َعنْ       ،  َعَباِد بِْن تَِميمٍ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
َ
نَُه َرأ

َ
أ

ْخَرى َصىَل اهللَُ َعلَيْهِ 
ُ
َسِعيِد بِْن  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  وََعِن       ، "وََسلََم ُمْستَلِْقيًا ِِف الَْمْسِجِد َواِضًعا إِْحَدى رِْجلَيِْه لََعَ اْْل

 .َيْفَعاَلِن َذلَِك  َوُعثَْمانُ  ُعَمرُ  ََكنَ      :قَاَل       ،  الُْمَسيِِب 
دبعاہلل نب زدی )  اامم ام ک ےک واہطس ےس، اوہنں ےن انب اہشب زرہی ےس، اوہنں ےن ابعد نب  میم ےس، اوہنں ےن اےنپ اچچمہ ےس دبعاہلل نب ہملسم یبنعق ےن ایبن ایک

رےھک وہےئ اانپ اکی اپؤں دورسے رپ  یلص اہلل ہیلع وملس وک تچ ےٹیل وہےئ داھکی۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس اوھنں ےن روسل اہلل ےس ہک (نب اعمص امزین ر ی اہلل ہنع

 ےھت۔ انب اہشب زرہی ےس رموی ےہ، وہ دیعس نب بیسم ےس رواتی رکےت ںیہ ہک رمع اور امثعن ر ی اہلل امہنع یھب ایس رطح ےتٹیل ےھت۔

 

 

 

ٍر بِاّنَلاِس  -86  :بَاُب الَْمْسِجِد يَُكوُن ِِف الَّطِريِق ِمْن َغرْيِ ََضَ
 (اجزئ ےہ ) ےس اصقنن ہن ےچنہپ اعم راوتسں رپ دجسم انبان بج ہک یسک وک اس : ابب

يُوُب َوَمالِك        َوبِِه قَاَل احْلََسُن، 
َ
 .َوأ

 اور اویب اور اامم ام ک رہمح اہلل ےن یھب یہی اہک ےہ۔ (رصبیٰ ) اور اامم نسح

 

 

 

 411 :دحثی ربمن

ِن      :قَاَل       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  ُعَقيٍْل  َعنْ       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
،  ُعْرَوُة ْبُن الُّزَبرْيِ  أ

نَ       
َ
بََوَي إََِل وَُهَما يَِدينَاِن اِِلي"     :قَالَْت       َزْوَج اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، ََعئَِّشةَ  أ

َ
ْعِقْل أ

َ
َولَْم َيُمَر َعلَيْنَا يَْوم  إََِل       َن، لَْم أ

تِينَا ِفيِه رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َّطَرَِّفِ اّنَلَهاِر بُْكَرًة وََعِّشَيًة، 
ْ
ِِب بَْكٍر فَابْتَََن َمْسِجًدا بِِفنَاِء َدارِهِ،       يَأ

َ
ُثَم بََدا ِْل

 الُْقْرآَن، فَََكَن يَُصيَِل فِ       
ُ
ْبنَاُؤُهْم َيْعَجبُوَن ِمنُْه َوَينُْظُروَن إََِلِْه،       يِه َوَيْقَرأ

َ
ِكنَي َوأ بُو بَْكٍر       َفيَِقُف َعلَيِْه نَِساُء الُْمْْشِ

َ
َوََكَن أ

 الُْقْرآَن، 
َ
ْْشَ       رَُجاًل بََكاًء ََل َيْمِلُك َعيْنَيِْه إَِذا قََرأ

َ
فَّْزَع َذلَِك أ

َ
ِكنيَ فَأ  ".اَف قَُريٍْش ِمَن الُْمْْشِ
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ےن اہک ےھجم رعوہ نب زریب  مہ ےس ٰییحی نب ریکب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ثیل نب دعس ےن لیقع ےک واہطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن انب اہشب زرہی ےس، اوہنں

و نین  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےن ربخ دی ہک

 

و
م
ل

اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن التبای ہک ںیم ےن بج ےس وہش اھبنسال وت اےنپ امں ابپ وک املسمن یہ اپای اور یک زوہج رہطمہ ام ا

حبص و اشم دن ےک دوونں وتق امہرے رھگ رشتفی ہن الےئ وہں۔ رھپ اوبرکب ر ی اہلل ہنع یک ھجمس  یلص اہلل ہیلع وملس مہ رپ وکیئ دن ااسی ںیہن زگرا سج ںیم روسل اہلل

ےک ےچب واہں بجعت  رتبیک آیئ وت اوہنں ےن رھگ ےک اسےنم اکی دجسم انب یل، وہ اس ںیم امنز ڑپےتھ اور رقآن دیجم یک التوت رکےت۔ رشمنیک یک وعرںیت اور انںیم اکی 

 وت آؤوسؤں رپ اقوب ہن راتہ، ےس ےتنس اور ڑھکے وہ اجےت اور آپ یک رطف دےتھکی رےتہ۔ اوبرکب ر ی اہلل ہنع ڑبے روےن واےل آدیم ےھت۔ بج رقآن رکمی ڑپےتھ

 رقشی ےک رشمک رسدار اس وصرت احل ےس ربھگا ےئگ۔

 

 

 

 :بَاُب الَصاَلِة ِِف َمْسِجِد الُسوقِ  -87
 ابزار یک دجسم ںیم امنز ڑپانھ: ابب

 .وََصىَل اْبُن َعْوٍن ِِف َمْسِجٍد ِِف َداٍر ُيْغلَُق َعلَيِْهُم ابْلَاُب 

 اےسی رھگ یک دجسم ںیم امنز ڑپیھ سج ےک دروازے اعم ولوگں رپ دنب ےئک ےئگ ےھت۔ اور دبعاہلل نب وعن ےن اکی

 

 

 

 411 :دحثی ربمن

بُو ُمَعاِوَيةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
ْعَمِش  َعِن       ،  أ

َ
ِِب َصاِلٍح  َعنْ       ،  اْْل

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ،  أ

يَن َدرََجًة،       َصاَلُة اجْلَِميِع تَِّزيُد لََعَ َصاَلتِِه ِِف بَيِْتِه، "     :قَاَل       وََسلََم،         وََصاَلتِِه ِِف ُسوقِِه ََخًْسا وَِعْْشِ
َ
َحَدُكْم إَِذا تَوََضأ

َ
فَإَِن أ

ََت الْمَ 
َ
ْحَسَن َوأ

َ
لَْم ََيُّْط َخّْطَوًة إََِل َرَفَعُه اهللَُ بَِها َدرََجًة وََحَّط َعنُْه َخِّطيئًَة َحََّت يَْدُخَل       ْسِجَد ََل يُِريُد إََِل الَصاَلَة، فَأ

ي َوإَِذا َدَخَل الَْمْسِجَد ََكَن ِِف َصاَلٍة َما ََكنَْت ََتِْبُسُه َوتَُصيَِل َيْعِِن َعلَ       الَْمْسِجَد،  يِْه الَْماَلئَِكُة َما َداَم ِِف ََمِْلِسِه اَِلِ
 ".اللَُهَم اْغِفْر ََلُ اللَُهَم ارَِْحُْه َما لَْم َُيِْدْث ِفيهِ       يَُصيَِل ِفيِه، 

ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن روسل اہلل مہ ےس دسمد ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اوباعموہی ےن اشمع ےک واہطس ےس، اوہنں ےن اوباصحل ذوکان ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ 

ںیم امنز ڑپےنھ ےس سیچپ انگ وثاب  (دواکن وریغہ) ےن رفامای، امجتع ےک اسھت امنز ڑپےنھ ںیم رھگ ےک ادنر ای ابزار یلص اہلل ہیلع وملس آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہک
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اک احلظ رےھک رھپ دجسم ںیم رصف امنز یک رغض ےس آےئ وت اس ےک رہ دقم رپ اہلل اعتٰیل  زایدہ اتلم ےہ۔ ویکہکن بج وکیئ صخش مت ںیم ےس ووض رکے اور اس ےک آداب

ااظتنر ںیم رےہ اگ۔  اکی درہج اس اک دنلب رکات ےہ اور اکی انگہ اس ےس اعمف رکات ےہ۔ اس رطح وہ دجسم ےک ادنر آےئ اگ۔ دجسم ںیم آےن ےک دعب بج کت امنز ےک

 اجےئ اگ اور بج کت اس ہگج اھٹیب رےہ اہجں اس ےن امنز ڑپیھ ےہ وت رفےتش اس ےک ےیل رخ ت دخاودنی یک داعںیئ رکےت اےس امنز یہ یک احتل ںیم امشر ایک

 فیلکت ہن دے۔ (وہ رفوتشں وک) اس رپ رمح رک۔ بج کت ہک رحی اخرج رک ےک! اس وک شخب دے، اے اہلل! اے اہلل «امهلل ارِحه         امهلل اغفر َل،» ںیہ

 

 

َصابِِع ِِف الَْمْسِجِد َوَغرْيِهِ  -88
َ
 :بَاُب تَّْشِبيِك اْل

 دجسم وریغہ ںیم اکی اہھت یک اایلگنں دورسے اہھت یک اویلگنں ںیم دالخ رک ےک یچنیق رکان درتس ےہ: ابب

 411 - 411 :دحثی ربمن

بِيهِ  َعِن       ،  َواقِد   َحَدَثنَا      ،  ََعِصم   َحَدَثنَا بِْْشٍ  َعنْ       ،  َحاِمُد ْبُن ُعَمرَ  َحَدَثنَا
َ
وْ  ابِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  أ

َ
َشبََك "      ،  ابِْن َعْمٍرو أ

َصابَِعهُ 
َ
 ".اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

 وادق نب دمحم ےن اےنپ ابپ دمحم نب زدی ےک واہطس ےس، اوہنں ےن مہ ےس احدم نب رمع ےن رشب نب لضفم ےک واہطس ےس ایبن ایک، اہک مہ ےس اعمص نب دمحم ےن، اہک مہ ےس

 ےن اینپ اویلگنں وک اکی دورسے ںیم دالخ ایک۔ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی دبعاہلل نب رمع ای دبعاہلل نب رمعو نب اعص ر ی اہلل  مہن ےس ہک

 

 

 412 :دحثی ربمن

ْحَفْظُه َفَقَوَمُه ِِل       ،  ََعِصُم ْبُن ُُمََمدٍ  َحَدَثنَا     : ََعِصُم ْبُن َعيَِلٍ  َوقَاَل 
َ
ِِب فَلَْم أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َواقِد   َسِمْعُت َهَذا احْلَِديَث ِمْن أ

َ
،  أ

ِِب  َسِمْعُت      :قَاَل       
َ
يَا َعبَْد اهللَِ ْبَن َعْمٍرو َكيَْف بَِك إَِذا      :لَمَ قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وَسَ  َعبُْد اهللَِ  قَاَل      :وَُهَو َيُقوُل  أ

 .بَِقيَت ِِف ُحَثالٍَة ِمَن اّنَلاِس بَِهَذا
یئ وادق  ریہ یھت۔ وت ریمے اھباور اعمص نب یلع ےن اہک، مہ ےس اعمص نب دمحم ےن ایبن ایک ہک ںیم ےن اس دحثی وک اےنپ ابپ دمحم نب زدی ےس انس۔ نکیل ےھجم دحثی اید ںیہن

ےن رفامای ہک  یلص اہلل ہیلع وملس دبعاہلل نب رمعو نب اعص ر ی اہلل امہنع ےس روسل اہلل ےن اس وک دریتس ےس اےنپ ابپ ےس رواتی رک ےک ےھجم اتبای۔ وہ ےتہک ںیہ ہک

ےن اکی اہھت یک اایلگنں دورسے اہھت ںیم رک ےک  وملس یلص اہلل ہیلع ینعی آپ) دبعاہلل نب رمعو اہمترا ایک احل وہ اگ بج مت ربے ولوگں ںیم رہ اجؤ ےگ اس رطح

 ۔(دالھکںیئ
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 411 :دحثی ربمن

ِِب بُرَْدةَ  َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :َقاَل       ،  َخاَلُد ْبُن ََيََْي  َحَدَثنَا
َ
ِِب بُرَْدَة بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن أ

َ
ِِب  َعنْ       ،  َجِدهِ  َعنْ  أ

َ
َعِن       ،  ُموََس أ

َصابَِعهُ       إَِن الُْمْؤِمَن لِلُْمْؤِمِن ََكبْلُنْيَاِن يَُّشُد َبْعُّضُه َبْعًّضا، "     :قَاَل       اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
 ".وََشَبَك أ

ےس، اوہنں ےن اوبومٰیس ارعشی ر ی  (اوبربدہ) اہلل نب ایب ربدہ ےس، اوہنں ےن اےنپ دادامہ ےس الخد نب ٰییحی ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ایفسن وثری ےن ایب ربدہ نب دبع

ےن رفامای اکی ومنم دورسے ومنم ےک ےیل امعرت یک رطح ےہ ہک اس اک اکی  یلص اہلل ہیلع وملس آپ اہلل ہنع ےس۔ اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہک

 ےن اکی اہھت یک اویلگنں وک دورسے اہھت یک اویلگنں ںیم دالخ ایک۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےہ۔ اور آپ ہصح دورسے ہصح وک وقت اچنہپات

 

 

 

 412 :دحثی ربمن

نَا      ،  ْبُن ُشَميٍْل  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَحاُق  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب  َعنْ       ،  ابِْن ِسرِيينَ  َعنْ       ،  اْبُن َعْونٍ  أ

َ
َصىَل بِنَا رَُسوُل "     :قَاَل       ،  ُهَريَْرةَ  أ

 ، بُو ُهَريَْرَة،      :قَاَل اْبُن ِسرِيينَ       اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إِْحَدى َصاَلَِتِ الَْعِِشِ
َ
نَا،       َسَماَها أ

َ
فََصىَل      :قَاَل       َولَِكْن نَِسيُت أ

نَه َغّْضبَاُن،        ُثَم َسلََم، بِنَا َرْكَعتنَْيِ 
َ
 َعلَيَْها َكأ

َ
َووََضَع يََدُه اَْلُْمََن لََعَ       َفَقاَم إََِل َخَّشبٍَة َمْعُروَضٍة ِِف الَْمْسِجِد فَاتََكأ

َصابِِعِه، 
َ
ى وََشَبَك َبنْيَ أ ْيَمَن لََعَ َظْهِر َكِفِه الْ       الْيُْْسَ

َ
ى، َووََضَع َخَدُه اْْل بَْواِب الَْمْسِجِد،       يُْْسَ

َ
وََخرََجِت الَْسَََعُن ِمْن أ

بُو بَْكٍر َوُعَمُر،      :َفَقالُوا      
َ
ْن يَُكلَِماُه َوِِّف الَْقْوِم رَُجل  ِِف يََديِْه ُّطول  ُيَقاُل ََلُ ُذو       قَرُصَِت الَصاَلُة َوِِّف الَْقْوِم أ

َ
َفَهابَا أ

ْم قرَُصَِت الَصاَلُة ؟،       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :قَاَل       اَْلََديِْن، 
َ
نَِسيَت أ

َ
،      :قَاَل       أ نَْس َولَْم ُتْقرَصْ

َ
َكَما َيُقوُل ُذو اَْلََديِْن،      :َفَقاَل       لَْم أ

َ
     :َفَقالُوا      أ

ّْطَوَل،       َسلََم، ُثَم       َفتََقَدَم فََصىَل َما تََرَك،       َّنَعْم، 
َ
ْو أ

َ
،       ُثَم َكرَبَ وََسَجَد ِمثَْل ُسُجوِدهِ أ َسُه َوَكرَبَ

ْ
ُثَم َكرَبَ وََسَجَد ِمثَْل       ُثَم َرَفَع َرأ

ّْطَوَل، 
َ
ْو أ

َ
،       ُسُجوِدهِ أ َسُه َوَكرَبَ

ْ
لُوُه ُثَم َسلََم َفيَقُ       ُثَم َرَفَع َرأ

َ
،      :وُل فَُرَبَما َسأ َن ِعْمَراَن ْبَن ُحَصنْيٍ

َ
 ".ُثَم َسلَمَ      :َقاَل       نُبِئُْت أ

ریسنی ےس، اوہنں ےن مہ ےس ااحسق نب وصنمر ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس رضن نب لیمش ےن، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ دبعاہلل انب وعن ےن ربخ دی، اوہنں ےن دمحم نب 

انب  (رہظ ای رصع یک) ےن ںیمہ دورہپ ےک دعب یک دو امنزوں ںیم ےس وکیئ امنز ڑپاھیئ۔ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ں ےن اہک ہکاوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس، اوہن

ےن ںیمہ دو رتعک امنز  وملسیلص اہلل ہیلع  ریسنی ےن اہک ہک اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےن اس اک انم وت ایل اھت۔ نکیل ںیم وھبل ایگ۔ اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےن التبای ہک آپ

کیٹ اگل رک ڑھکے وہ ےئگ۔ ااسی ولعمم وہات اھت ہک ےسیج  یلص اہلل ہیلع وملس ڑپاھ رک السم ریھپ دای۔ اس ےک دعب اکی ڑکلی یک الیھٹ ےس وج دجسم ںیم ریھک وہیئ یھت آپ
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رپ راھک اور ان یک اویلگنں وک اکی دورسے ںیم دالخ ایک اور آپ ےن اےنپ داںیئ راسخر  ےن اےنپ داںیئ اہھت وک ابںیئ اہھت یلص اہلل ہیلع وملس آپ تہب یہ افخ وہں اور آپ

گ ےنہک ےگل ہک ایک امنز مک رک دی یئگ ابمرک وک ابںیئ اہھت یک یلیھتہ ےس اہسرا دای۔ وج ولگ امنز ڑپھ رک دلجی لکن اجای رکےت ےھت وہ دجسم ےک دروازوں ےس اپر وہ ےئگ۔ رھپ ول

یھب وموجد ےھت۔ نکیل اںیہن یھب آپ ےس وبےنل یک تمہ ہن وہیئ۔ اںیہن ںیم اکی صخش ےھت نج ےک اہھت ےبمل ےھت  (ر ی اہلل امہنع) اوبرکب اور رمع ےہ۔ احرضنی ںیم

ےن رفامای ہک ہن ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس پوھبل ےئگ ای امنز مک رک دی یئگ ےہ۔ آ یلص اہلل ہیلع وملس ایک آپ! اور اںیہن ذوادیلنی اہک اجات اھت۔ اوہنں ےن وپاھچ ای روسل اہلل

ہی نس رک ! ےن ولوگں ےس وپاھچ۔ ایک ذوادیلنی حیحص ہہک رےہ ںیہ۔ احرضنی وبےل ہک یج اہں یلص اہلل ہیلع وملس وھبال وہں اور ہن امنز ںیم وکیئ یمک وہیئ ےہ۔ رھپ آپ

ریھپا رھپ ریبکت یہک اور وہس اک دجسہ ایک۔ ومعمل ےک اطمقب ای اس ےس یھب ابمل دجسہ۔ رھپ رس ااھٹای اور آےگ ڑبےھ اور ابیق رںیتعک ڑپںیھ۔ رھپ السم  یلص اہلل ہیلع وملس آپ

 ریسنی ےس وپاھچ ہک ایک رھپ السم ریبکت یہک۔ رھپ ریبکت یہک اور دورسا دجسہ ایک۔ ومعمل ےک اطمقب ای اس ےس یھب  رلی رھپ رس ااھٹای اور ریبکت یہک، ولوگں ےن ابرابر انب

 ریھپا وت وہ وجاب دےتی ہک ےھجم ربخ دی یئگ ےہ ہک رمعان نب نیصح ےتہک ےھت ہک رھپ السم ریھپا۔

 

 

 .:وََسلَمَ بَاُب الَْمَساِجِد الَِِت لََعَ ُّطُرِق الَْمِدينَِة َوالَْمَواِضِع الَِِت َصىَل ِفيَها اّنليَِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه  -89
 وج دمہنی ےک راےتس ںیم واعق ںیہ اور وہ ںیہگج اہجں روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن امنز ادا رفامیئ ےہان اسمدج اک ایبن : ابب

 413 :دحثی ربمن

ِِب بَْكٍر الُْمَقَديَِمُ  َحَدَثنَا
َ
يْتُ "     :قَاَل       ،  ُموََس ْبُن ُعْقبَةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  فَُّضيُْل ْبُن ُسلَيَْمانَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن أ

َ
َسالَِم َرأ

َماِكَن ِمَن الَّطِريِق َفيَُصيَِل ِفيَها،  ْبَن َعبِْد اهللَِ 
َ
نَ       َيتََحَرى أ

َ
بَاهُ  َوَُيَِدُث أ

َ
ى اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ       ََكَن يَُصيَِل ِفيَها،  أ

َ
نَُه َرأ

َ
َوأ

ْمِكنَةِ َعلَيِْه وََسلََم يُ 
َ
ْمِكنَِة،       ،  ابِْن ُعَمرَ  َعِن       ،  نَافِع   وََحَدثَِِن       ، "َصيَِل ِِف تِلَْك اْْل

َ
نَُه ََكَن يَُصيَِل ِِف تِلَْك اْْل

َ
لُْت َسالًِما       أ

َ
وََسأ

ْمِكنَِة َُكَِها، 
َ
ْعلَُمُه إََِل َواَفَق نَافًِعا ِِف اْْل

َ
ّنَ       فاََل أ

َ
 .ُهَما اْختَلََفا ِِف َمْسِجٍد بَِْشَِف الَروَْحاءِ إََِل أ

 رمع ر ی اہلل امہنع وک داھکی مہ ےس دمحم نب ایب رکب دقمیم ےن ایبن ایک اہک مہ ےس لیضف نب نامیلن ےن، اہک مہ ےس ومٰیس نب ہبقع ےن، اہک ںیم ےن اسمل نب دبعاہلل نب

ڈوھڈنھ رک واہں امنز ڑپےتھ اور ےتہک ہک ان ےک ابپ دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع یھب ان اقمامت رپ امنز ڑپاھ رکےت  راےتس ںیم یئک وہگجں وک (دمہنی ےس ہکم کت) وہ ہک

 امہنع ےک وک ان اقمامت رپ امنز ڑپےتھ وہےئ داھکی ےہ اور ومٰیس نب ہبقع ےن اہک ہک ھجم ےس انعف ےن انب رمع ر ی اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےھت۔ اور اوہنں ےن روسل اہلل

ن ےک اطمقب یہ امتم اقمامت اک ذرک قلعتم ایبن ایک ہک وہ ان اقمامت رپ امنز ڑپاھ رکےت ےھت۔ اور ںیم ےن اسمل ےس وپاھچ وت ےھجم وخب اید ےہ ہک اوہنں ےن یھب انعف ےک ایب

 ایک۔ طقف اقمم رشف رواحء یک دجسم ےک قلعتم دوونں ےن االتخف ایک۔
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نَُس ْبُن ِعيَاٍض  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن الُْمنِْذِر احْلَِّزايَِمُ  َحَدَثنَا
َ
ّنَ       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  ُموََس ْبُن ُعْقبَةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
َعبَْد أ

ْخرَبَُه،  اهللَِ 
َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ "      أ

َ
ُل بِِذي احْلُلَيَْفِة ِحنَي َيْعتَِمُر َوِِّف َحَجِتِه ِحنَي َحَج ََتَْت َسُمَرٍة أ  َعلَيِْه وََسلََم ََكَن َيْْنِ

ي بِِذي احْلُلَيَْفِة،  ْو       ِِف َموِْضِع الَْمْسِجِد اَِلِ
َ
ْو َحٍج أ

َ
ُعْمَرٍة َهبََّط ِمْن َبّْطِن َوََكَن إَِذا رََجَع ِمْن َغّْزٍو ََكَن ِِف تِلَْك الَّطِريِق أ

ِقَيِة َفَعَرَس،       َواٍد،  نَاَخ بِابْلَّْطَحاِء الَِِت لََعَ َشِفرِي الَْواِدي الَْشْ
َ
َثَم َحََّت يُْصِبَح لَيَْس ِعنَْد       فَإَِذا َظَهَر ِمْن َبّْطِن َواٍد أ

َكَمِة الَ 
َ
َجاَرٍة َوََل لََعَ اْْل ي ِِبِ َثَم َخِليج  يَُصيَِل َعبُْد اهللَِ ِعنَْدُه ِِف َبّْطِنِه ُكثُب  ََكَن       ِِت َعلَيَْها الَْمْسِجُد ََكَن، الَْمْسِجِد اَِلِ
ي ََكَن َعبُْد اهللَِ َثَم يَُصيَِل فََدَحا الَسيُْل ِفيِه بِابْلَّْطَحاِء َحََّت َدَفَن َذلَِك الَْمََكَن       رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  اَِلِ

 .يَُصيَِل ِفيهِ 
یبن  ر ی اہلل امہنع ےن ربخ دی ہک مہ ےس اربامیہ نب اذنملر زحایم ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اسن نب ایعض ےن، اہک مہ ےس ومٰیس نب ہبقع ےن انعف ےس، ان وک دبعاہلل نب رمع

ےن ذواہفیلحل ںیم ایقم  یلص اہلل ہیلع وملس ےئگ اور ۃجح اولداع ےک ومہعق رپ بج جح ےک ےیل ےلکن وت آپبج رمعہ ےک دصق ےس رشتفی ےل  یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

اکی وببل ےک درتخ ےک ےچین ارتے اور بج آپ یسک اہجد ےس واسپ وہےت اور راہتس ذواہفیلحل ےس وہ رک  یلص اہلل ہیلع وملس رفامای۔ ذواہفیلحل یک دجسم ےک رقبی آپ

س رشمیق ہصح رپ  رمعہ ےس وایسپ وہیت وت آپ وادی  قیت ےک  یبیش العہق ںیم ارتےت، رھپ بج وادی ےک  بیش ےس اورپ ڑچےتھ وت وادی ےک ابالیئ انکرے ےک ازگرات ای جح ای

ےت۔ ہی اقمم اس دجسم ےک رقبی ںیہن ےہ رات وک حبص کت آرام رفام یلص اہلل ہیلع وملس اہیں آپ (ینعی احطبء ںیم) ڑپاؤ وہات اہجں رکنکویں اور رتی اک اشکدہ انال ےہ۔

وںیہ امنز ڑپےتھ۔ اس ےک  بیش ںیم  وج رھتپوں یک ینب ےہ، آپ اس ےلیٹ رپ یھب ںیہن وہےت سج رپ دجسم ینب وہیئ ےہ۔ واہں اکی رہگا انہل اھت دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع

 رکےت ےھت۔ رکنکویں اور رتی ےک اشکدہ انہل یک رطف ےس الیسب ےن آ رک اس ہگج ےک آاثر و واہں امنز ڑپاھ یلص اہلل ہیلع وملس رتی ےک ےلیٹ ےھت اور روسل اہلل

 اشنانت وک اپٹ دای ےہ، اہجں دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع امنز ڑپاھ رکےت ےھت۔

 

 

 

 415 :دحثی ربمن

َن َعبَْد اهللَِ ْبَن ُعَمَر َحَدثَُه، 
َ
َن اّنَليِِبَ َصىَل       َوأ

َ
ي أ ي ُدوَن الَْمْسِجِد اَِلِ اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َصىَل َحيُْث الَْمْسِجُد الَصِغرُي اَِلِ

ي ََكَن َصىَل ِفيِه اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       بَِْشَِف الَروَْحاِء،  َثَم َعْن      :ُقوُل يَ       َوقَْد ََكَن َعبُْد اهللَِ َيْعلَُم الَْمََكَن اَِلِ
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نَْت َذاِهب  إََِل َمَكَة بَيْنَُه َوَبنْيَ       يَِميِنَك ِحنَي َتُقوُم ِِف الَْمْسِجِد تَُصيَِل، 
َ
وََذلَِك الَْمْسِجُد لََعَ َحافَِة الَّطِريِق اَْلُْمََن َوأ

ْو ََنُْو َذلَِك 
َ
ْكرَبِ َرْميَة  ِِبََجٍر أ

َ
 .الَْمْسِجِد اْْل
ےن اس ہگج امنز ڑپیھ اہجں اب رشف رواحء یک دجسم ےک رقبی اکی وھچیٹ  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی  نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن انعف ےس ہی یھب ایبن ایک ہکاور دبعاہلل

 یھت۔ ےتہک ےھت ہک اہیں اہمترے داںیئ رطف ےن امنز ڑپیھ یلص اہلل ہیلع وملس دجسم ےہ، دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع اس ہگج یک اشندنیہ رکےت ےھت اہجں یبن رکمی

ہکم اجؤ وت ہی وھچیٹ یس دجسم راےتس ےک داںیئ اج بن ڑپیت ےہ۔ اس ےک اور  (دمہنی ےس) امنز ڑپےنھ ےک ےیل ڑھکے وہےت وہ۔ بج مت (ہلبق رو وہ رک) بج مت دجسم ںیم

 زایدہ۔ڑبی دجسم ےک درایمن اکی رھتپ یک امر اک افہلص ےہ ای اس ےس ھچک مک 

 

 

 

 411 :دحثی ربمن

ي ِعنَْد ُمنرَْصَِف الَروَْحاِء،  َن اْبَن ُعَمَر ََكَن يَُصيَِل إََِل الِْعْرِق اَِلِ
َ
وََذلَِك الِْعْرُق انِْتَهاُء َّطَرفِِه لََعَ َحافَِة الَّطِريِق ُدوَن       َوأ

نَْت ذَ 
َ
ي بَيْنَُه َوَبنْيَ الُْمنرَْصَِف َوأ ،       اِهب  إََِل َمَكَة، الَْمْسِجِد اَِلِ فَلَْم يَُكْن َعبُْد اهللَِ ْبُن ُعَمَر يَُصيَِل       َوقَِد ابْتُِِنَ َثَم َمْسِجد 

َماَمُه إََِل الِْعْرِق َّنْفِسِه، 
َ
ُكُه َعْن يََسارِهِ َوَوَراَءُه َوُيَصيَِل أ  يَُروُح ِمَن الَروَْحاِء فاََل َوََكَن َعبُْد اهللَِ       ِِف َذلَِك الَْمْسِجِد ََكَن َيَْتُ
ِِتَ َذلَِك الَْمََكَن َفيَُصيَِل ِفيِه الُظْهَر، 

ْ
ْو ِمْن آِخِر       يَُصيَِل الُظْهَر َحََّت يَأ

َ
ْقبََل ِمْن َمَكَة فَإِْن َمَر بِِه َقبَْل الُصبِْح بَِساَعٍة أ

َ
َوإَِذا أ

 .لُصبْحَ الَسَحِر َعَرَس َحََّت يَُصيَِلَ بَِها ا
اس وھچیٹ اہپڑی یک رطف امنز ڑپےتھ وج رواحء ےک آرخ انکرے رپ ےہ اور ہی اہپڑی واہں متخ وہیت ےہ اہجں راےتس اک انکرہ ےہ۔ اس دجسم  اور دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع

نب یئگ ےہ۔ دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع اس دجسم ںیم امنز ںیہن ےک رقبی وج اس ےک اور رواحء ےک آرخی ےصح ےک چیب ںیم ےہ ہکم وک اجےت وہےئ۔ اب واہں اکی دجسم 

 ي ہ یک رطف امنز ڑپےتھ ےھت۔ دبعاہلل نب
لطی
رمع ر ی اہلل امہنع بج رواحء  ڑپےتھ ےھت ہکلب اس وک اےنپ ابںیئ رطف اقملب ںیم وھچڑ دےتی اور آےگ ڑبھ رک وخد اہپڑی رعق ا

اس اقمم رپ ہن چنہپ اجےت۔ بج اہیں آ اجےت وت رہظ ڑپےتھ، اور ارگ ہکم ےس آےت وہےئ حبص اصدق ےس وھتڑی دری ےلہپ ای  ےس ےتلچ وت رہظ اس وتق کت ہن ڑپےتھ بج کت

 رحس ےک آرخ ںیم واہں ےس زگرےت وت حبص یک امنز کت وںیہ آرام رکےت اور رجف یک امنز ڑپےتھ۔
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 411 :دحثی ربمن

َن َعبَْد اهللَِ َحَدثَُه، 
َ
ُل ََتَْت ََسَْحٍة َضْخَمٍة ُدوَن الُرَويْثَِة َعْن يَِمنِي ا      َوأ َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن َيْْنِ

َ
لَّطِريِق، أ

َكَمٍة ُدَويَْن بَِريِد الُرَويْثَِة       
َ
ْعاَلَها فَانْثَََن ِِف َووَِجاَه الَّطِريِق ِِف َمََكٍن َبّْطٍح َسْهٍل َحََّت ُيْفِِضَ ِمْن أ

َ
بِِميلنَْيِ َوقَِد انَْكَْسَ أ

 .َجْوفَِها َوِِهَ قَائَِمة  لََعَ َساٍق َوِِّف َساقَِها ُكثُب  َكِثرَية  
عیس اور رنم العہق ںیم ایقم راےتس ےک داںیئ رطف اقملب ںیم اکی ےنھگ درتخ ےک ےچین و یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اور دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن ایبن ایک ہک

اورپ اک ہصح وٹٹ ایگ ےہ۔  رفامےت وج رقہی روہثی ےک رقبی ےہ۔ رھپ آپ اس ہلیٹ ےس وج روہثی ےک راےتس ےس رقتًابی دو لیم ےک افےلص رپ ےہ ےتلچ ےھت۔ اب اس درتخ اک

 ۔اور درایمن ںیم ےس دورہا وہ رک ڑج رپ ڑھکا ےہ۔ اس یک ڑج ںیم رتی ےک تہب ےس ےلیٹ ںیہ

 

 

 

 411 :دحثی ربمن

َن َعبَْد اهللَِ ْبَن ُعَمَر َحَدثَُه، 
َ
َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َصىَل ِِف َّطَرِف تَلَْعٍة ِمْن َوَراِء الَْعْرِج،       َوأ

َ
نَْت َذاِهب  إََِل       أ

َ
َوأ

ْو 
َ
اِن أ َبنْيَ       ثاََلثَة  لََعَ الُْقبُوِر رََضم  ِمْن ِحَجاَرٍة َعْن يَِمنِي الَّطِريِق ِعنَْد َسلََماِت الَّطِريِق، َهّْضبٍَة ِعنَْد َذلَِك الَْمْسِجِد َقرْبَ

ْن تَِميَل الَّشْمُس بِالَْهاِجَرِة َفيَُصيَِل ال
َ
وََلَِك الَسلََماِت ََكَن َعبُْد اهللَِ يَُروُح ِمَن الَْعْرِج َبْعَد أ

ُ
ِ أ  .َك الَْمْسِجدِ ُظْهَر ِِف َذل

ےن رقہی رعج ےک رقبی اس انےل ےک انکرے امنز ڑپیھ وج اہپڑ یک رطف  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اور دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن انعف ےس ہی ایبن ایک ہک

ںیہ، راےتس ےک داںیئ اج بن ان ڑبے رھتپوں ےک اپس وج راےتس  اجےت وہےئ ڑپات ےہ۔ اس دجسم ےک اپس دو ای نیت ربقںی ںیہ، ان ربقوں رپ اورپ ےلت رھتپ رےھک وہےئ

 ںیم آ رک ڑپاھ رکےت ےھت۔ںیم ںیہ۔ ان ےک درایمن ںیم وہ رک امنز ڑپیھ، دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع رقہی رعج ےس وسرج ڈےنلھ ےک دعب ےتلچ اور رہظ ایس دجسم 

 

 

 411 :دحثی ربمن

َن َعبَْد اهللَِ ْبَن ُعَمرَ 
َ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم نََّزَل ِعنَْد ََسََحاٍت َعْن يََساِر الَّطِريِق ِِف َمِسيٍل       َحَدثَُه،  َوأ

َ
أ

َن َعبُْد اهللَِ يَُصيَِل إََِل ََسَْحٍة َوَكَ       ُدوَن َهرََْش َذلَِك الَْمِسيُل ََلِصق  بُِكَراِع َهرََْش بَيْنَُه َوَبنْيَ الَّطِريِق قَِريب  ِمْن َغلَْوٍة، 
ّْطَولُُهنَ 

َ
قَْرُب الَْسََحاِت إََِل الَّطِريِق َوِِهَ أ

َ
 .ِِهَ أ
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رہیش اہپڑ ےک ےن راےتس ےک ابںیئ رطف ان ےنھگ دروتخں ےک اپس ایقم رفامای وج  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل اور دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن انعف ےس ایبن ایک ہک

۔ دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل زندکی  بیش ںیم ںیہ۔ ہی ڈولھان ہگج رہیش ےک اکی انکرے ےس ت ی وہیئ ےہ۔ اہیں ےس اعم راہتس کت ےنچنہپ ےک ےیل ریت یک امر اک افہلص ےہ

 اور بس ےس ابمل درتخ یھب یہی ےہ۔امہنع اس ڑبے درتخ یک رطف امنز ڑپےتھ ےھت وج ان امتم دروتخں ںیم راےتس ےس بس ےس زایدہ زندکی ےہ 

 

 

 

 412 :دحثی ربمن

َن َعبَْد اهللَِ ْبَن ُعَمَر َحَدثَُه، 
َ
ْدََّن َمِر الَظْهَراِن قِبََل       َوأ

َ
ي ِِف أ ُل ِِف الَْمِسيِل اَِلِ َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن َيْْنِ

َ
 أ

نَْت َذاِهب  إََِل َمَكَة لَ الَْمِدينَِة ِحنَي 
َ
ُل ِِف َبّْطِن َذلَِك الَْمِسيِل َعْن يََساِر الَّطِريِق َوأ يَْس َبنْيَ َيْهِبُّط ِمَن الَصْفَراَواِت َيْْنِ

ِل رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوَبنْيَ الَّطِريِق إََِل َرْميَة  ِِبََجرٍ   .َمْْنِ
اس انےل ںیم ارتا رکےت ےھت وج وادی رمارہظلان ےک  بیش ںیم ےہ۔ دمہنی ےک  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی رمع ر ی اہلل امہنع ےن انعف ےس ایبن ایک ہک اور دبعاہلل نب

راےتس ےک ابںیئ اج بن ڑپات ےہ بج اس ڈولھان ےک ابلکل  بیش ںیم ایقم رکےت ےھت۔ ہی  یلص اہلل ہیلع وملس اقملب بج ہک اقمم رفصاوات ےس ارتا اجےئ۔ یبن رکمی

 یک زنمل ےک درایمن رصف اکی رھتپ یہ ےک امر اک افہلص وہات۔ اہلل ہیلع وملس اہلل یلصراےتس اور روسل  (سج وک اب نطب رمو ےتہک ںیہ) وکیئ صخش ہکم اج راہ وہ

 

 

 411 :دحثی ربمن

َن َعبَْد اهللَِ ْبَن ُعَمَر َحَدثَُه، 
َ
َن       َوأ

َ
ُل بِِذي ُّطًوى َوَيِبيُت َحََّت يُْصِبَح يَُصيَِل الُصبَْح أ اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن َيْْنِ

َكَمٍة َغِليَظٍة لَيَْس ِِف الْمَ       ِحنَي َيْقَدُم َمَكَة، 
َ
ي بُِِنَ َثَم، َوُمَصىَل رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َذلَِك لََعَ أ ْسِجِد اَِلِ

َكَمٍة َغِليَظةٍ       
َ
ْسَفَل ِمْن َذلَِك لََعَ أ

َ
 .َولَِكْن أ

اقمم ذی  رٰی ںیم ایقم رفامےت اور رات ںیہی زگارا رکےت ےھت اور حبص وہیت وت امنز  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اور دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن انعف ےس ایبن ایک ہک

ےک امنز ڑپےنھ یک ہگج اکی ڑبے ےس ےلیٹ رپ یھت۔ اس دجسم ںیم ںیہن وجاب واہں ینب وہیئ ےہ ہکلب  یلص اہلل ہیلع وملس  ںیہی ڑپےتھ۔ ہکم اجےت وہےئ۔ اہیں یبن رکمیرجف

 اس ےس ےچین اکی ڑبا الیٹ اھت۔
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 412 :دحثی ربمن

َن َعبَْد اهللَِ ْبَن ُعَمَر َحَدثَُه، 
َ
َن       َوأ

َ
ي بَيْنَُه َوَبنْيَ اجْلَبَِل الَّطِويِل أ اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم اْستَْقبََل فُرَْضَِتِ اجْلَبَِل اَِلِ

َكَمِة،       ََنَْو الَْكْعبَِة، 
َ
ي بُِِنَ َثَم يََساَر الَْمْسِجِد بَِّطَرِف اْْل ْسَفَل َوُمَصىَل اّنلَ       فََجَعَل الَْمْسِجَد اَِلِ

َ
يِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

ْو ََنْوََها، 
َ
ْذُرٍع أ

َ
َة أ َكَمِة َعَْشَ

َ
َكَمِة الَسوَْداِء تََدُع ِمَن اْْل

َ
ي بَيْنََك       ِمنُْه لََعَ اْْل ُثَم تَُصيَِل ُمْستَْقِبَل الُْفرَْضتنَْيِ ِمَن اجْلَبَِل اَِلِ

 ".َوَبنْيَ الَْكْعبَةِ 
ےن اس اہپڑ ےک دوونں وکونں اک رخ ایک وج اس ےک اور لبج  رلی ےک درایمن ہبعک  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن انعف ےس ایبن ایک ہکاور دبع

ےک امنز ڑپےنھ یک  یلص اہلل ہیلع وملس انکرے۔ اور یبن رکمیاس دجسم وک وج اب واہں ریمعت وہیئ ےہ اینپ ابںیئ رطف رک ہ ےت ےلیٹ ےک  یلص اہلل ہیلع وملس یک تمس ںیہ۔ آپ

 ر ہبعک ےک درایمن ےہ۔ہگج اس ےس ےچین ایسہ ےلیٹ رپ یھت ےلیٹ ےس رقتًابی دس اہھت وھچڑ رک اہپڑ یک دوونں اھگویٹں یک رطف رخ رک ےک امنز ڑپےتھ وج اہمترے او

 

 

 

ُة َمْن  -91 ُة اِْلَماِم ُسَْتَ  :َخلَْفهُ بَاُب ُسَْتَ
 اامم اک رتسہ دتقمویں وک یھب افکتی رکات ےہ: ابب

 413 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
َعبِْد  َعنْ       ،  ُعبَيِْد اهللَِ بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن ُعتْبَةَ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالِك   أ

نَُه قَاَل       ،  اهللَِ بِْن َعَباٍس 
َ
نَا يَْوَمئٍِذ قَْد نَاَهّْزُت اَِلْحِتاَلَم، "     :أ

َ
تَاٍن َوأ

َ
ْقبَلُْت َراِكبًا لََعَ ِِحَاٍر أ

َ
َورَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       أ

تَاَن تَْرَتُع،       َفَمَررُْت َبنْيَ يََدْي َبْعِض الَصِف،       وََسلََم يَُصيَِل بِاّنَلاِس بِِمًَن إََِل َغرْيِ ِجَداٍر، 
َ
رَْسلُْت اْْل

َ
لُْت َوأ وََدَخلُْت ِِف       َفَْنَ

َحد  
َ
 ".الَصِف فَلَْم ُينِْكْر َذلَِك َعيََلَ أ

ی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اامم ام ک ےن انب اہشب ےک

ی س

 

ي

 

ت

واےطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ےس ہک  مہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

ٰینم ںیم ولوگں وک امنز ڑپاھ  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم اکی دگیھ رپ وسار وہ رک آای۔ اس زامہن ںیم ابغل وہےن واال اھت۔ روسل اہلل دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن رفامای ہک

ےک اسےنم ہن یھت۔ ںیم فص ےک ضعب ےصح ےس زگر رک وساری ےس ارتا اور ںیم ےن دگیھ وک رچےن ےک ےیل وھچڑ دای اور  اہلل ہیلع وملسیلص  رےہ ےھت۔ نکیل دویار آپ

 فص ںیم دالخ وہ ایگ۔ سپ یسک ےن ھجم رپ ارتعاض ںیہن ایک۔
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 414 :دحثی ربمن

ّن "      ،  ابِْن ُعَمرَ  َعِن       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  ُعبَيُْد اهللَِ ْبُن ُعَمرَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ْبُن ُّنَمرْيٍ  َعبُْد اهللَِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَحاُق  َحَدَثنَا
َ
أ

َمَر بِاحْلَْرَبِة، 
َ
َبنْيَ يََديِْه َفيَُصيَِل إََِلَْها َواّنَلاُس َوَراَءُه،  َفتُوَضعُ       رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن إَِذا َخَرَج يَْوَم الِْعيِد أ

َمَراءُ       َوََكَن َيْفَعُل َذلَِك ِِف الَسَفِر،       
ُ
 ".فَِمْن َثَم اَُتََذَها اْْل

اہطس ےس ایبن ایک۔ اوہنں ےن دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل مہ ےس ااحسق نب وصنمر ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس دبعاہلل نب ریمن ےن اہک ہک مہ ےس دیبعاہلل نب رمع ےن انعف ےک و

یلص اہلل  وک اگڑےن اک مکح دےتی وہ بج آپ (رباھچ) ابرہ رشتفی ےل اجےت وت وھچےٹ زینہ (دمہنی ےس) بج دیع ےک دن یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل امہنع ےس ہک

یلص  ےک ےھچیپ ڑھکے وہےت۔ یہی آپ یلص اہلل ہیلع وملس رطف رخ رک ےک امنز ڑپےتھ اور ولگ آپ اس یک یلص اہلل ہیلع وملس ےک آےگ اگڑ دای اجات وت آپ ہیلع وملس

 افلخء ےن ایس وہج ےس رباھچ اسھت رےنھک یک اعدت انب یل ےہ۔ (املسمونں ےک)رفس ںیم یھب ایک رکےت ےھت۔ اہلل ہیلع وملس

 

 

 415 :دحثی ربمن

بُو الَْوَِلدِ  َحَدَثنَا
َ
ِِب ُجَحيَْفةَ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ِِب  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َعْوِن بِْن أ

َ
َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم "      ،  أ

َ
أ

ة ،       َصىَل بِِهْم بِابْلَّْطَحاِء،  ُة َواحْلَِمارُ الُظْهَر َركْ       َوَبنْيَ يََديِْه َعَْنَ
َ
 ".َعتنَْيِ َوالَْعرْصَ َرْكَعتنَْيِ َتُمُر َبنْيَ يََديِْه الَْمْرأ

 ی فہ ےس، اہک ںیم ےن اےنپ ابپ
ح
ح

  (وبہ نب دبعاہلل) مہ ےس اوباولدیل ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک وعن نب ایب 
ہ 
ک

ی رکمیےس انس   
ي

 

ی

ےن  یلص اہلل ہیلع وملس 

اسمرف ےھت  یلص اہلل ہیلع وملس وچہکن آپ) اگڑ دای ایگ اھت۔ (ڈڈنا سج ےک ےچین لھپ اگل وہا وہ) ےک اسےنم زنعہ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم امنز ڑپاھیئ۔ آپولوگں وک احطبء 

 ےک اسےنم ےس وعرںیت اور دگےھ زگر رےہ ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس رہظ یک دو رتعک اور رصع یک دو رتعک ادا ںیک۔ آپ (اس ےیل

 

 

 

ةِ  -91 ْن يَُكوَن َبنْيَ الُْمَصيَِل َوالُسَْتَ
َ
 :بَاُب قَْدِر َكْم يَنْبَِِغ أ

 امنزی اور رتسہ ںیم انتک افہلص وہان اچےیہ ؟: ابب
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 411 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعْمُرو ْبُن ُزَراَرةَ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب َحاِزمٍ  أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َعبُْد الَْعِّزيِّز ْبُن أ

َ
ََكَن َبنْيَ ُمَصىَل رَُسوِل "     :قَاَل       ،  َسْهٍل  َعنْ       ،  أ

َداِر َمَمُر الَّشاةِ   ".اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوَبنْيَ اجْلِ
م ہملس نب دانیر ےس ایبن ایک، اوہنں ےن لہس نب دعس ےس، اوہنں ےن ایبن مہ ےس رمعو نب زرارہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دبعازعلزی نب ایب احزم ےن اےنپ ابپ اوباحز

 ےک دجسہ رکےن یک ہگج اور دویار ےک درایمن اکی رکبی ےک زگر ےنکس اک افہلص راتہ اھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ایک ہک

 

 

 

 411 :دحثی ربمن

ِِب ُعبَيْدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  الَْميِِّكُ  َحَدَثنَا
َ
ََكَن ِجَداُر الَْمْسِجِد ِعنَْد الِْمنرَْبِ َما ََكَدِت الَّشاُة "     :قَاَل       ،  َسلََمةَ  َعنْ       ،  يَِّزيُد ْبُن أ

 ".َِتُوزَُها
دجسم یک دویار اور ربنم ےک  ایبن ایک، اوہنں ےن رفامای ہکمہ ےس یکم نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس زیدی نب ایب دیبع ےن، اوہنں ےن ہملس نب اوکع ر ی اہلل ہنع ےس 

 درایمن رکبی ےک زگر ےنکس ےک افےلص ےک ربارب ہگج یھت۔

 

 

 :بَاُب الَصاَلِة إََِل احْلَْرَبةِ  -92
 ربیھچ یک رطف امنز ڑپانھ: ابب

 411 :دحثی ربمن

ِن       ،  ُعبَيِْد اهللَِ  َعنْ       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم "      ،  َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  نَافِع   أ

َ
أ

 ".ََكَن يُْرَكُّز ََلُ احْلَْرَبُة َفيَُصيَِل إََِلَْها
ن ےن دیبعاہلل ےک واےطس ےس ایبن ایک، اہک ےھجم انعف ےن دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےک واہطس ےس ربخ مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس اطق

 اس یک رطف امنز ڑپےتھ ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےک ےیل رباھچ اگڑ دای اجات آپ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی دی ہک
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ةِ  -93  :بَاُب الَصاَلِة إََِل الَْعَْنَ
 یک رطف امنز ڑپانھ( ڑکلی سج ےک ےچین ولےہ اک لھپ اگل وہا وہ ) زنعہ : ابب

 411 :دحثی ربمن

ِِب ُجَحيَْفةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
َ
ِِب  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َعْوُن ْبُن أ

َ
َرَج َعلَيْنَا رَُسوُل اهللَِ خَ "     :قَاَل       ،  أ

،       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بِالَْهاِجَرِة،   فََصىَل بِنَا الُظْهَر َوالَْعرْصَ
َ
ِِتَ بِوَُضوٍء َفتَوََضأ

ُ
ُة َواحْلَِماُر َيُمُروَن       فَأ

َ
ة  َوالَْمْرأ َوَبنْيَ يََديِْه َعَْنَ

 ".ِمْن َوَرائَِها
 ی  مہ ےس آدم 

ح
ح

 ی فہ ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیم ےن اےنپ ابپ اوب
ح
ح

فہ وبہ نب دبعاہلل ےس انس نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس وعن نب ایب 

یلص   ووض اک اپین شیپ ایک ایگ، سج ےس آپیک دختم ںیم یلص اہلل ہیلع وملس دورہپ ےک وتق ابرہ رشتفی الےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل اوہنں ےن اہک ہک

ےک اسےنم زنعہ اگڑ دای ایگ اھت اور وعرںیت اور  یلص اہلل ہیلع وملس ےن رہظ یک امنز ڑپاھیئ اور رصع یک، آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ووض ایک۔ رھپ ںیمہ آپ اہلل ہیلع وملس

 دگےھ رپ وسار ولگ اس ےک ےھچیپ ےس زگر رےہ ےھت۔

 

 

 522 :ربمن دحثی

ِِب َميُْمونَةَ  َعنْ       ،  ُشْعبَةَ  َعنْ       ،  َشاَذانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َحاتِِم بِْن بَِّزيعٍ  َحَدَثنَا
َ
نََس ْبَن  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َعَّطاِء بِْن أ

َ
أ

ة  ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل "     :قَاَل       ،  َمالٍِك  ْو َعَْنَ
َ
ْو َعًصا أ

َ
نَا وَُغاَلم  َوَمَعنَا ُعََكَزة  أ

َ
َوَمَعنَا اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إَِذا َخَرَج حِلَاَجِتِه تَِبْعتُُه أ

 ".فَإَِذا فََرَغ ِمْن َحاَجِتِه نَاَوّنْلَاُه اْْلَِداَوةَ       إَِداَوة ، 
مہ ےس اشذان نب اعرم ےن ہبعش نب اجحج ےک واہطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اطعء نب ایب ومیمہن ےس، اوہنں ےن اہک ہک  مہ ےس دمحم نب احمت نب زبعی ےن ایبن ایک، اہک ہک

ے وت ںیم اور اکی اور ڑلاک آپ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ںیم ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس انس ہک

 

کلی

 

ن
ےھچیپ  ےک ےھچیپ یلص اہلل ہیلع وملس بج رعف احتج ےک ےیل 

یلص اہلل ہیلع  ای ڑھچی ای زنعہ وہات۔ اور امہرے اسھت اکی اھچلگ یھب وہات اھت۔ بج یبن رکمی(ڈڈنا سج ےک ےچین ولےہ اک لھپ اگل وہا وہ) اجےت۔ امہرے اسھت اکعزہ

 وک وہ اھچلگ دے دےتی ےھت۔ اہلل ہیلع وملس آپ یلصاحتج ےس افرغ وہ اجےت وت مہ  وملس
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ِة بَِمَكَة َوَغرْيَِهابَاُب  -94  :الُسَْتَ
 ہکم اور اس ےک العوہ دورسے اقمامت ںیم رتسہ اک مکح: ابب

 521 :دحثی ربمن

ِِب ُجَحيَْفةَ  َعنْ       ،  احْلََكمِ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن َحْرٍب  َحَدَثنَا
َ
َخَرَج رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ "     :قَاَل       ،  أ

 ، ،       َعلَيِْه وََسلََم بِالَْهاِجَرِة فََصىَل بِابْلَّْطَحاِء الُظْهَر َوالَْعرْصَ َرْكَعتنَْيِ
َ
ًة َوتَوََضأ فََجَعَل اّنَلاُس       َونََصَب َبنْيَ يََديِْه َعَْنَ

 ".َيتََمَسُحوَن بِوَُضوئِهِ 
 ی فہ ےس، اوہنں ےن اہک ہکمہ ےس نامیلن نب رح

ح
ح

امہرے اپس دورہپ  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ب ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ہبعش ےن مکح نب ہنییع ےس، اوہنں ےن اوب

زنعہ اگڑ دای ایگ اھت اور بج ےک اسےنم  یلص اہلل ہیلع وملس ےن احطبء ںیم رہظ اور رصع یک دو دو رںیتعک ڑپںیھ۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک وتق رشتفی الےئ اور آپ

 ےک ووض ےک اپین وک اےنپ ندن رپ اگل رےہ ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ووض ایک وت ولگ آپ یلص اہلل ہیلع وملس آپ

 

 

 

ْسُّطَوانَةِ  -95
ُ
 :بَاُب الَصاَلِة إََِل اْل

 وتسونں یک آڑ ںیم امنز ڑپانھ: ابب

َحُق      :َوقَاَل ُعَمرُ 
َ
ْدنَاُه إََِل َساِرَيٍة،       بِالَسَواِري ِمَن الُْمتََحِدِثنَي إََِلَْها، الُْمَصلُوَن أ

َ
ْسُّطَوانَتنَْيِ فَأ

ُ
ى ُعَمُر رَُجاًل يَُصيَِل َبنْيَ أ

َ
َوَرأ

 .َصِل إََِلَْها     :َفَقاَل       

 ںیہ وج اس رپ کیٹ اگل رک ابںیت رکےت ںیہ۔ رمع ر ی اہلل ہنع ےن اکی صخش وک دو اور رمع ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہک امنز ڑپےنھ واےل وتسونں ےک ان ولوگں ےس زایدہ قحتسم

 وتسونں ےک چیب ںیم امنز ڑپےتھ داھکی وت اےس وتسن ےک اپس رک دای اور اہک ہک اس یک رطف امنز ڑپھ۔
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 522 :دحثی ربمن

ِِب ُعبَيْدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  الَْميِِّكُ ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا
َ
ْكَوِع  ُكنُْت آِِت َمعَ      :قَاَل       ،  يَِّزيُد ْبُن أ

َ
َفيَُصيَِل ِعنَْد  َسلََمَة بِْن اْْل

ْسُّطَوانَِة الَِِت ِعنَْد الُْمْصَحِف، 
ُ
ْسُّط      :َفُقلُْت       اْْل

ُ
َراَك َتتََحَرى الَصاَلَة ِعنَْد َهِذهِ اْْل

َ
بَا ُمْسِلٍم أ

َ
يُْت "     :قَاَل       َوانَِة، يَا أ

َ
فَإِِِن َرأ

 ".اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيتََحَرى الَصاَلَة ِعنَْدَها
احرض وہا رکات اھت۔ ہملس  (ںیمدجسم وبنی ) ںیم ہملس نب اوکع ر ی اہلل ہنع ےک اسھت مہ ےس یکم نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس زیدی نب ایب دیبع ےن ایبن ایک، اہک ہک

ںیم داتھکی وہں ہک آپ ہشیمہ ایس ! ر ی اہلل ہنع ہشیمہ اس وتسن وک اسےنم رک ےک امنز ڑپےتھ اہجں رقآن رشفی راھک راتہ اھت۔ ںیم ےن ان ےس اہک ہک اے اوبملسم

اخص  رر ےس ایس وتسن وک اسےنم رک  یلص اہلل ہیلع وملس وک داھکی آپ  وملسیلص اہلل ہیلع وتسن وک اسےنم رک ےک امنز ڑپےتھ ںیہ۔ اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن یبن رکمی

 ےک امنز ڑپاھ رکےت ےھت۔

 

 

 523 :دحثی ربمن

نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  َعْمِرو بِْن ََعِمرٍ  َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  قَِبيَصةُ  َحَدَثنَا
َ
ْصَحاِب "     :قَاَل       ،  أ

َ
يُْت ِكبَاَر أ

َ
لََقْد َرأ

نٍَس  َعنْ       ،  َعْمٍرو َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َوَزادَ       ، "اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَبْتَِدُروَن الَسَواِرَي ِعنَْد الَْمْغرِِب 
َ
َحََّت ََيُْرَج اّنَليِِبُ       ،  أ

 . َعلَيِْه وََسلَمَ َصىَل اهللَُ 
ںیم ےن یبن  ں ےن اہک ہکمہ ےس ہصیبق نب ہبقع ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ایفسن وثری ےن رمعو نب اعرم ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس، اوہن

ےک وتق وتسونں یک رطف ےتکپل۔ اور ہبعش ےن رمعو نب اعرم  (یک اذان) ےک ڑبے ڑبے باحہب روضان اہلل مہیلع انیعمج وک داھکی ہک وہ رغمب یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

  رجحے ےس ابرہ رشتفی الےت۔ یلص اہلل ہیلع وملس اہیں کت ہک یبن رکمی ہی زایدیت یک ےہ۔ (اس دحثی ںیم) ےس اوہنں ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس

 

 

 

 :بَاُب الَصاَلِة َبنْيَ الَسَواِري ِِف َغرْيِ ََجَاَعةٍ  -96
 دو وتسونں ےک چیب ںیم امنزی ارگ االیک وہ وت امنز ڑپھ اتکس ےہ: ابب
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 524 :دحثی ربمن

اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َدَخَل اّنَليِِبُ َصىَل      :قَاَل       ،  ابِْن ُعَمرَ  َعِن       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  ُجَويِْرَيةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا
َساَمُة ْبُن َزيٍْد،       ابْلَيَْت، 

ُ
َّطاَل،       َوُعثَْماُن ْبُن َّطلَْحَة،       َوأ

َ
ثَِرهِ،       َوباَِلل  فَأ

َ
َوَل اّنَلاِس َدَخَل لََعَ أ

َ
لُْت باَِلًَل       ُثَم َخَرَج َوُكنُْت أ

َ
     :فََسأ

ْيَن َصىَل ؟ قَاَل "
َ
 ".َبنْيَ الَْعُموَديِْن الُْمَقَدَمنْيِ      :أ

یلص اہلل ہیلع  یبن رکمی اہک ہک مہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس وجریہی نب اامسء ےن انعف ےس، اوہنں ےن دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےس، اوہنں ےن

دری کت ادنر رےہ۔  یلص اہلل ہیلع وملس نب ہحلط اور البل ر ی اہلل  مہن یھب آپ ےک اسھت ےھت۔ آپتیب اہلل ےک ادنر رشتفی ےل ےئگ اور ااسہم نب زدی امثعن  وملس

ےن اہکں  یلص اہلل ہیلع وملس ےک ےھچیپ یہ واہں آای۔ ںیم ےن البل ر ی اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس رھپ ابرہ آےئ۔ اور ںیم بس ولوگں ےس ےلہپ آپ

 ےن امنز ڑپیھ یھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس یھت۔ اوہنں ےن اتبای ہک آےگ ےک دو وتسونں ےک چیب ںیم آپامنز ڑپیھ 

 

 

 525 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
أ

َساَمُة ْبُن َزيٍْد،       وََسلََم َدَخَل الَْكْعبََة، 
ُ
،       َوأ ْغلََقَها َعلَيِْه َوَمَكَث ِفيَها،       َوباَِلل 

َ
َوُعثَْماُن ْبُن َّطلَْحَة احْلََجيِِبُ فَأ

لُْت       
َ
َجَعَل َعُموًدا َعْن يََسارِهِ َوَعُموًدا َعْن يَِميِنِه "     :َما َصنََع اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ؟ قَاَل      :ِحنَي َخَرجَ باَِلًَل  فََسأ

ْعِمَدٍة َوَراَءُه، 
َ
ْعِمَدٍة ُثَم َصىَل       َوثاََلثََة أ

َ
     :َوقَاَل       ،  َمالِك   َحَدثَِِن      : إِْسَماِعيُل  َوقَاَل ّنَلَا      ، "َوََكَن ابْلَيُْت يَْوَمئٍِذ لََعَ ِسَتِة أ

 .َعُموَديِْن َعْن يَِميِنهِ 
ی ےن ایبن ایک، اہک ںیمہ اامم ام ک نب اسن ےن ربخ دی انعف ےس، اوہنں ےن دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع 

ی س

 

ي

 

ت

یلص اہلل ہیلع  یبن رکمی ےس ہکمہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

ی یھب آپہبعک ےک  وملس  
ح ي
ح

ےک اسھت ےھت۔ رھپ امثعن ر ی اہلل ہنع ےن ہبعک اک  یلص اہلل ہیلع وملس ادنر رشتفی ےل ےئگ اور ااسہم نب زدی، البل اور امثعن نب ہحلط 

یلص اہلل   ہنع ےس وپاھچ ہک یبن رکمیابرہ ےلکن وت ںیم ےن البل ر ی اہلل اہلل ہیلع وملس آپ یلصاس ںیم رہھٹے رےہ۔ بج  یلص اہلل ہیلع وملس دروازہ دنب رک دای۔ اور آپ

اخہن ہبعک ںیم ھچ وتسن ےن ادنر ایک ایک؟ اوہنں ےن اہک ہک آپ ےن اکی وتسن وک وت ابںیئ رطف وھچڑا اور اکی وک داںیئ رطف اور نیت وک ےھچیپ اور اس زامہن ںیم  ہیلع وملس

ہلل ےن اہک ہک مہ ےس اامسلیع نب ایب ادرسی ےن اہک، وہ ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس اامم ام ک ےن ہی دحثی ویں ےن امنز ڑپیھ۔ اامم اخبری رہمح ا اہلل ہیلع وملس آپ یلصےھت۔ رھپ 

 ےن اےنپ داںیئ رطف دو وتسن وھچڑے ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس ایبن یک ہک آپ
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 ۔ ۔ ۔: ابب

 521 :دحثی ربمن

بُو َضْمَرةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن الُْمنِْذرِ  َحَدَثنَا
َ
نَ       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  ُموََس ْبُن ُعْقبَةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ََكَن إَِذا       ،  َعبَْد اهللَِ  أ

ي قِبََل       َدَخَل الَْكْعَبَة َمََش قِبََل وَْجِهِه ِحنَي يَْدُخُل وََجَعَل ابْلَاَب قِبََل َظْهِرهِ،  َداِر اَِلِ َفَمََش َحََّت يَُكوَن بَيْنَُه َوَبنْيَ اجْلِ
ّن اّنَليِِبَ َصىَل 

َ
ْخرَبَُه بِِهِباَلل  أ

َ
ي أ ْذُرٍع َصىَل َيتََوََّخ الَْمََكَن اَِلِ

َ
     :قَاَل       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َصىَل ِفيِه، وَْجِهِه قَِريبًا ِمْن ثاََلثَِة أ

ِي نََواِْح ابْلَيِْت َشاءَ "
َ
س  إِْن َصىَل ِِف أ

ْ
َحِدنَا بَأ

َ
 ".َولَيَْس لََعَ أ

دبعاہلل نب رمع  ےن انعف ےس ہکمہ ےس اربامیہ نب اذنملر ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اوبرمضہ اسن نب ایعض ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ومٰیس نب ہبقع ےن ایبن ایک اوہنں 

  ںیم دالخ وہےت وت دیسےھ ہنم ےک اسےنم  ےل اجےت۔ دروازہ ھٹیپ یک رطف وہات اور آپ آےگ ڑبےتھ بج ان ےک اور اسےنم یک دویار اک افہلصر ی اہلل امہنع بج ہبعک

یلص اہلل ہیلع  یبن رکمی ہک رقبی نیت اہھت ےک رہ اجات وت امنز ڑپےتھ۔ اس رطح آپ اس ہگج امنز ڑپانھ اچےتہ ےھت سج ےک قلعتم البل ر ی اہلل ہنع ےن آپ وک اتبای اھت

 ےن ںیہی امنز ڑپیھ یھت۔ آپ رفامےت ےھت ہک تیب اہلل ںیم سج وکےن ںیم مہ اچںیہ امنز ڑپھ ےتکس ںیہ۔ اس ںیم وکیئ ابقتح ںیہن ےہ۔ وملس

 

 

 :بَاُب الَصاَلِة إََِل الَراِحلَِة َوابْلَِعرِي َوالَّشَجِر َوالرَْحلِ  -98
 اور اپالن وک اسےنم رک ےک امنز ڑپانھاوینٹن ، اوٹن ، درتخ : ابب

 521 :دحثی ربمن

ِِب بَْكٍر الُْمَقَديَِمُ  َحَدَثنَا
َ
َعِن اّنَليِِبِ       ،  ابِْن ُعَمرَ  َعِن       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  ُعبَيِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  ُمْعتَِمر   َحَدَثنَا      ،  ُُمََمُد ْبُن أ

نَُه ََكَن ُيَعِرُض َراِحلَتَُه َفيَُصيَِل إََِلَْها، "      اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، َصىَل 
َ
يَْت إَِذا َهَبِت الِرََكُب،      :قُلُْت       أ

َ
فََرأ

َ
ُخُذ َهَذا      :قَاَل       أ

ْ
ََكَن يَأ

ْو قَاَل ُمؤَخَ 
َ
 .َوََكَن اْبُن ُعَمَر رَِضَ اهللَُ َعنُْه َيْفَعلُهُ       ، "ِرهِ الرَْحَل َفيَُعِدَُلُ َفيَُصيَِل إََِل آِخَرتِِه أ

ےن دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےس،  مہ ےس دمحم نب ایب رکب دقمیم رصبٰی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس رمتعم نب نامیلن ےن ایبن ایک دیبعاہلل نب رمع ےس، وہ انعف ےس، اوہنں

اینپ وساری وک اسےنم رعض ںیم رک ہ ےت اور اس یک رطف ہنم رک ےک امنز ڑپےتھ ےھت، دیبعاہلل نب  یلص اہلل ہیلع وملس آپ اہلل ہیلع وملس ےس ہکاوہنں ےن یبن رکمی یلص 

 رک ہ ےت اور اس ےک رمع ےن انعف ےس وپاھچ ہک بج وساری اےنلھچ وکدےن یتگل وت اس وتق آپ ایک ایک رکےت ےھت؟ انعف ےن اہک ہک آپ اس وتق اجکوے وک اےنپ اسےنم

 رطف ہنم رک ےک امنز ڑپےتھ اور دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع یھب ایس رطح ایک رکےت ےھت۔ (سج رپ وسار کیٹ اگلات ےہ اکی ڑھکی یس ڑکلی یک) آرخی ےصح یک
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يرِ  -99  :بَاُب الَصاَلِة إََِل الَْسِ
 اچراپیئ یک رطف ہنم رک ےک امنز ڑپانھ: ابب

 521 :ربمندحثی 

ِِب َشيْبَةَ  َحَدَثنَا
َ
ْسوَدِ  َعِن       ،  إِبَْراِهيمَ  َعنْ       ،  َمنُْصورٍ  َعنْ       ،  َجِرير   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُعثَْماُن ْبُن أ

َ
     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  اْْل

َعَدّتْلُُمونَا بِاللََْكِْب َواحْلَِماِر، "
َ
يِر َفيَِجُء اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َفيَتَوََسُّط الَْسِ       أ يْتُِِن ُمّْضَّطِجَعًة لََعَ الَْسِ

َ
يَر لََقْد َرأ

َسنَِحُه،       َفيَُصيَِل، 
ُ
ْن أ

َ
ْكَرُه أ

َ
نَْسَل ِمْن حِلَ       فَأ

َ
يِر َحََّت أ نَْسُل ِمْن قِبَِل رِْجيََلِ الَْسِ

َ
 ".اِِف فَأ

ں ےن اوسد نب زیدی ےس، اوہنں مہ ےس امثعن نب ایب ہبیش ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس رجری نب دبعادیمحل ےن ایبن ایک وصنمر نب رمتعم ےس، اوہنں ےن اربامیہ یعخن ےس، اوہن

یلص اہلل ہیلع  ای۔ احالہکن ںیم اچراپیئ رپ یٹیل ریتہ یھت۔ اور یبن رکمیآپ ےن رفامای مت ولوگں ےن مہ وعروتں وک وتکں اور دگوھں ےک ربارب انب د ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس

ےک اسےنم ڑپا رانہ ربا  یلص اہلل ہیلع وملس رھپ امنز ڑپےتھ۔ ےھجم آپ (ای اچراپیئ وک اےنپ اور ےلبق ےک چیب ںیم رک ہ ےت) رشتفی الےئ اور اچراپیئ ےک چیب ںیم آ اجےت وملس

 اپیتنیئ یک رطف ےس کسھک ےک احلف ےس ابرہ لکن اجیت۔ولعمم وہات، اس ےیل ںیم 

 

 

 :بَاُب يَُرُد الُْمَصيَِل َمْن َمَر َبنْيَ يََديْهِ  -111
 اچےیہ ہک امنز ڑپےنھ واال اےنپ اسےنم ےس زگرےن واےل وک روک دے: ابب

ََب 
َ
ْن ُتَقاتِلَُه َفَقاتِلْهُ َورََد اْبُن ُعَمَر ِِف التََّشُهِد َوِِّف الَْكْعبَِة َوقَاَل إِْن أ

َ
 .إََِل أ

 ڑلایئ رپ ارت آےئ وت اس ےس ڑلے۔ (زگرےن واال) اور دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن ہبعک ںیم بج ہک آپ دہشت ےک ےیل ےھٹیب وہےئ ےھت روک دای اھت اور ارگ وہ
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بُو َمْعَمرٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َصاِلٍح  َعنْ       ،  ُِحَيِْد بِْن ِهاَللٍ  َعنْ       ،  يُونُُس  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْوارِِث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
نَ       ،  أ

َ
بَا  أ

َ
أ

ِِب  ح وَحَدَثنَا. قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَاَل       ، َسِعيدٍ 
َ
     :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن الُمِغرَيةِ  َحَدَثنَا     :قَاَل   إِيَاٍس آَدُم ْبُن أ

بُو َصاِلٍح الَسَمانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُِحَيُْد ْبُن ِهاَلٍل الَْعَدِوُي َحَدَثنَا
َ
يُْت      :قَاَل       ،  أ

َ
بَا َسِعيٍد اْْلُْدِرَي  َرأ

َ
يَُصيَِل إََِل ِِف يَْوِم َُجَُعٍة  أ

ٍء يَْسَُتُُه ِمَن اّنَلاِس،  ْن جَيْتَاَز َبنْيَ يََديِْه،       َِشْ
َ
ِِب ُمَعيٍّْط أ

َ
َراَد َشاٌب ِمْن بَِِن أ

َ
بُو َسِعيٍد ِِف َصْدرِهِ َفنََظَر الَّشاُب فَلَْم       َفأ

َ
فََدَفَع أ

ْد َمَساًَغ إََِل َبنْيَ يََديِْه،  ِِب َسِعيٍد، َفَعاَد َِلَجْ       جَيِ
َ
وََّل َفنَاَل ِمْن أ

ُ
َشَد ِمَن اْْل

َ
بُو َسِعيٍد أ

َ
ُثَم َدَخَل لََعَ َمْرَواَن       تَاَز فََدَفَعُه أ

ِِب َسِعيٍد، 
َ
بُو َسِعيٍد َخلَْفُه لََعَ َمْرَواَن َفَقاَل       فََّشََك إََِلِْه َما لَِِقَ ِمنْأ

َ
ِخي     :وََدَخَل أ

َ
بَا َسِعيٍد ؟ قَاَل َما لََك َوَِلبِْن أ

َ
     :َك يَا أ

ٍء يَْسَُتُُه ِمَن اّنَلاِس، "     :َيُقوُل       َسِمْعُت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  َحُدُكْم إََِل َِشْ
َ
ْن جَيْتَاَز َبنْيَ       إَِذا َصىَل أ

َ
َحد  أ

َ
َراَد أ

َ
فَأ

       يََديِْه فَلْيَْدَفْعُه، 
َ
 ".ََب فَلْيَُقاتِلُْه فَإَِّنَما ُهَو َشيَّْطان  فَإِْن أ

وہنں ےن اوباصحل ذوکان امسن مہ ےس اوبرمعم ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس دبعاولارث ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ویسن نب دیبع ےن دیمح نب الہل ےک واےطس ےس ایبن ایک، ا

اور مہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس نامیلن نب (دورسی دنس) ےن رفامای یلص اہلل ہیلع وملس رکمییبن  ےس ہک اوب دیعس دخری ر ی اہلل ہنع ےن ایبن ایک ہک

 ڑپےتھ وہےئ داھکی۔ آپ یسک زیچ ریغمہ ےن، اہک مہ ےس دیمح نب الہل دعوی ےن، اہک مہ ےس اوباصحل امسن ےن، اہک ںیم ےن اوب دیعس دخری ر ی اہلل ہنع وک ہعمج ےک دن امنز

اجےئ۔ اوبدیعس یک رطف ہنم ےئک وہےئ ولوگں ےک ےیل اےس آڑ انبےئ وہےئ ےھت۔ اوبطیعم ےک وٹیبں ںیم ےس اکی وجان ےن اچاہ ہک آپ ےک اسےنم ےس وہ رک زگر 

ےس زگرےن ےک ہن الم۔ اس ےیل وہ رھپ ایس ر ی اہلل ہنع ےن اس ےک ہنیس رپ داکھ دے رک ابز رانھک اچاہ۔ وجان ےن اچروں رطف رظن دوڑایئ نکیل وکیئ راہتس وساےئ اسےنم 

 اور وہ اینپ ہی اکشتی رطف ےس ےنلکن ےک ےیل ولاٹ۔ اب اوبدیعس ر ی اہلل ہنع ےن ےلہپ ےس یھب زایدہ زور ےس داکھ دای۔ اےس اوبدیعس ر ی اہلل ہنع ےس اکشتی وہیئ

رموان ےن اہک اے اوبدیعس ر ی اہلل ہنع آپ ںیم اور آپ ےک ےجیتھب ںیم ایک اعمہلم رموان ےک اپس ےل ایگ۔ اس ےک دعب اوبدیعس ر ی اہلل ہنع یھب رشتفی ےل ےئگ۔ 

ےن رفامای اھت ہک بج وکیئ صخش امنز یسک زیچ یک رطف ہنم رک ےک  یلص اہلل ہیلع وملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس شیپ آای۔ آپ ےن رفامای ہک ںیم ےن یبن رکمی

 وہ رھپ یھب ارگ وکیئ اسےنم ےس زگرے وت اےس روک دانی اچےیہ۔ ارگ اب یھب اےس ارصار وہ وت اےس ڑلان اچےیہ۔ ویکہکن وہ اطیشن ےہ۔ ڑپےھ اور اس زیچ وک آڑ انب راہ

 

 

 :بَاُب إِثِْم الَْماِر َبنْيَ يََدِي الُْمَصيَِل  -111
 امنزی ےک آےگ ےس زگرےن اک انگہ انتک ےہ ؟: ابب
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نَا     :قَاَل       ،  اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َعبْدُ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب اّنَلرَّْضِ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
َن       ،  بُْْسِ بِْن َسِعيدٍ  َعنْ       َمْوََّل ُعَمَر بِْن ُعبَيِْد اهللَِ،  أ

َ
أ

َُلُ، 
َ
ِِب ُجَهيٍْم يَْسأ

َ
رَْسلَُه إََِل أ

َ
ِمْن رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف الَْماِر َبنْيَ يََدِي الُْمَصيَِل ؟  َماَذا َسِمعَ       َزيَْد ْبَن َخاِِلٍ أ

بُو ُجَهيْمٍ  َفَقاَل 
َ
ْن يَِقَف       لَْو َيْعلَُم الَْماُر َبنْيَ يََدِي الُْمَصيَِل َماَذا َعلَيِْه، "     :قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      : أ

َ
لَََكَن أ

ْن َيُمَر َبنْيَ يََديْهِ 
َ
ا ََلُ ِمْن أ ْرَبِعنَي َخرْيً

َ
بُو اّنَلرَّْضِ       ، "أ

َ
ْدِري،      :قَاَل أ

َ
ْو َسنَةً       ََل أ

َ
ْو َشْهًرا أ

َ
ْرَبِعنَي يَْوًما أ

َ
قَاَل أ

َ
 .أ

ی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس اام

س

 

ي ی

 

ت

م ام ک ےن رمع نب دیبعاہلل ےک الغم اوبرضن اسمل نب ایب اہیم ےس ربخ دی۔ اوہنں ےن رسب نب دیعس مہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

واےل ےک اسےنم ےس زدی نب اخ د ےن اںیہن اوبمیہج دبعاہلل ااصنری ر ی اہلل ہنع یک دختم ںیم ان ےس ہی ابت وپےنھچ ےک ےیل اجیھب ہک اوہنں ےن امنز ڑپےنھ  ےس ہک

ےن رفامای اھت ہک ارگ امنزی ےک اسےنم ےس زگرےن  یلص اہلل ہیلع وملس ےس ایک انس ےہ۔ اوبمیہج ےن اہک ہک روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس  یبن رکمیزگرےن واےل ےک قلعتم

ہک ےھجم اید ںیہن ہک رسب نب دیعس ےن اچسیل واال اجاتن ہک اس اک انتک ڑبا انگہ ےہ وت اس ےک اسےنم ےس زگرےن رپ اچسیل کت وںیہ ڑھکے رےنہ وک رتحیج داتی۔ اوبارضنل ےن اہک 

 دن اہک ای ہنیہم ای اسل۔

 

 

 

ْو َغرْيَُه ِِف َصاَلتِِه وَُهَو يَُصيَِل  -112
َ
 :بَاُب اْسِتْقبَاِل الرَُجِل َصاِحبَُه أ

 امنز ڑپےتھ وتق اکی امنزی اک دورسے صخش یک رطف رخ رکان اسیک ےہ ؟: ابب

ْن 
َ
َما إَِذا لَْم يَّْشتَِغْل،       يُْستَْقبََل الرَُجُل وَُهَو يَُصيَِل، َوَكِرَه ُعثَْماُن أ

َ
َما      :َفَقْد قَاَل َزيُْد ْبُن ثَابٍِت       َوإَِّنَما َهَذا إَِذا اْشتََغَل بِِه فَأ

 .إَِن الرَُجَل ََل َيْقَّطُع َصاَلَة الرَُجِل       بَاََلُْت، 

۔ ارگ دنسپ رفامای ہک امنزی ےک اسےنم ہنم رک ےک ےھٹیب۔ اامم اخبری رہمح اہلل ےن رفامای ہک ہی رکا تی بج ےہ ہک امنزی اک دل ادرھ گل اجےئاور امثعن ر ی اہلل ہنع ےن ان

 دل ہن ےگل وت زدی نب اثتب ر ی اہلل ہنع ےن اہک ہک ےھجم اس یک رپوا ںیہن۔ اس ےیل ہک رمد یک امنز وک رمد ںیہن وتڑات۔

 

 511 :ربمندحثی 

ْعَمِش  َعِن       ،  َعيَِلُ ْبُن ُمْسِهرٍ  َحَدَثنَا      ،  إِْسَماِعيُل ْبُن َخِليٍل  َحَدَثنَا
َ
وقٍ  َعنْ       َيْعِِن اْبَن ُصبَيٍْح،  ُمْسِلمٍ  َعنْ       ،  اْْل ،  َمْْسُ

نَُه ُذِكَر ِعنَْدَها َما َيْقَّطُع       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       
َ
ُة،      :َفَقالُوا      الَصاَلَة، أ

َ
بًا،      :قَالَْت       َيْقَّطُعَها اللََْكُْب َواحْلَِماُر َوالَْمْرأ قَْد َجَعلْتُُمونَا ّلَِكَ
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نَا"لََقدْ       
َ
يُْت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل َوإِِِن بَلَيْنَُه َوَبنْيَ الِْقبْلَِة َوأ

َ
يِر،  َرأ َفتَُكوُن ِِل احْلَاَجُة       ُمّْضَّطِجَعة  لََعَ الَْسِ

نَْسُل انِْساَلًَل 
َ
ْستَْقِبلَُه فَأ

َ
ْن أ

َ
ْكَرُه أ

َ
ْعَمِش  َوَعنْ       ، "فَأ

َ
ْسوَدِ  َعنْ       ،  إِبَْراِهيمَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
 .ََنَْوهُ  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  اْْل

ایبن ایک، اہک مہ ےس یلع نب رہسم ےن ایبن ایک نامیلن اشمع ےک واہطس ےس، اوہنں ےن ملسم نب  حیب ےس، اوہنں ےن رسموق ےس، اوہنں مہ ےس اامسلیع نب لیلخ ےن 

بج اسےنم ) دیتی ےہ۔ امنز وک وتڑ (یھب) ان ےک اسےنم ذرک وہا ہک امنز وک ایک زیچںی وتڑ دیتی ںیہ، ولوگں ےن اہک ہک اتک، دگاھ اور وعرت ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس ہک

یلص  امنز ڑپھ رےہ ےھت۔ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وملس اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن رفامای ہک مت ےن ںیمہ وتکں ےک ربارب انب دای۔ احالہکن ںیم اجیتن وہں ہک یبن رکمی (آ اجےئ

 یٹیل وہیئ یھت۔ ےھجم رضورت شیپ آیت یھت اور ہی یھب ااھچ ںیہن ولعمم وہات اھت اچراپیئ رپ (اسےنم) ےک ہلبق ےک درایمن یلص اہلل ہیلع وملس ےک اور آپ اہلل ہیلع وملس

ےک اسےنم رک دوں۔ اس ےیل ںیم آہتسہ ےس لکن آیت یھت۔ اشمع ےن اربامیہ ےس، اوہنں ےن اوسد ےس، اوہنں ےن اع ہش ےس ایس  یلص اہلل ہیلع وملس ہک وخد وک آپ

 رطح ہی دحثی ایبن یک۔

 

 

 

 :الَصاَلةِ َخلَْف اّنَلائِمِ بَاُب  -113
 وسےت وہےئ صخش ےک ےھچیپ امنز ڑپانھ: ابب

 512 :دحثی ربمن

ِِب  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ِهَّشام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

نَا َراقَِدة  ُمْعََتَِضة  لََعَ فَِراِشِه، 
َ
ْوتَْرُت       َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل َوأ

َ
ْيَقَظِِن فَأ

َ
ْن يُوتَِر أ

َ
َراَد أ

َ
 ".َفإَِذا أ

ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ماشم نب رعوہ ےن ایبن ایک، اہک ھجم ےس ریمے ابپ ےن اع ہش ر ی اہلل مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس اطقن 

وھچبےن ڑپ آڑی وسیت وہیئ  (ےک اسےنم یلص اہلل ہیلع وملس آپ)امنز ڑپےتھ رےتہ اور ںیم یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اہنع ےک واےطس ےس ایبن ایک، وہ رفامیت ںیھت ہک

 ورت ڑپانھ اچےتہ وت ےھجم یھب اگج دےتی اور ںیم یھب ورت ڑپھ یتیل یھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس آپڑپی وہیت۔ بج 

 

 

ةِ  -104
َ
 :بَاُب اّتَلَّطُوِع َخلَْف الَْمْرأ

 وعرت ےک ےھچیپ لفن امنز ڑپانھ: ابب
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 513 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب اّنَلرَّْضِ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
ِِب َسلََمَة بِْن َعبِْد  َعنْ       َمْوََّل ُعَمَر بِْن ُعبَيِْد اهللَِ،  أ

َ
أ

َّنَها قَالَْت       َزْوِج اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  الرَِْحَِن 
َ
نَاُم َبنْيَ يَدَ "     :أ

َ
ْي رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه ُكنُْت أ

،       وََسلََم َورِْجاَلَي ِِف قِبْلَِتِه،  َوابْلُيُوُت يَْوَمئٍِذ لَيَْس ِفيَها      :قَالَْت       فَإَِذا قَاَم بََسّْطتُُهَما،       فَإَِذا َسَجَد َغَمَّزِن َفَقبَّْضُت رِْجيََلَ
 .َمَصابِيحُ 

ی ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ اامم ام ک ےن ربخ دی رمع نب دیبعاہلل ےک الغم اوبارضنل ےس، اوہنں ےن اوبہملس دبعاہلل نب دبعارلمہ ےس دبعاہلل نب وی

س

 

ي ی

 

ت

نٰمح ےس، فس 

ےک اسےنم وس اجای رکیت  یلص اہلل ہیلع وملس آپ ر ی اہلل اہنع ےن رفامای، ںیم روسل اہلل اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس یک زوہج رہطمہ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس ہک

دجسہ رکےت وت اپؤں وک ےکلہ ےس داب دےتی اور ںیم اںیہن ڑیکس  یلص اہلل ہیلع وملس وہےت۔ بج آپ (ےلیھپ وہےئ) ےک اسےنم یلص اہلل ہیلع وملس یھت۔ ریمے اپؤں آپ

 ۔(ولعمم وہا ہک ااسی رکان یھب اجزئ ےہ) وں ےک ادنر رچاغ ںیہن وہےت ےھت۔یتیل رھپ بج ایقم رفامےت وت ںیم اںیہن الیھپ یتیل یھت اس زامہن ںیم رھگ

 

 

ء   -115  :بَاُب َمْن قَاَل ََل َيْقَّطُع الَصاَلَة َِشْ
 اس صخش یک دلیل سج ےن ہی اہک ہک امنز وک وکیئ زیچ ںیہن وتڑیت: ابب

 514 :دحثی ربمن

ِِب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُعَمُر ْبُن َحْفِص  َحَدَثنَا
َ
ْعَمُش  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ْسوَدِ  َعِن       ،  إِبَْراِهيمُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  اْْل

َ
.  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  اْْل

ْعَمُش  ح قَاَل 
َ
وقٍ  َعنْ       ،  ُمْسِلم   وََحَدثَِِن      : اْْل ُة، ُذِكَر ِعنْ  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  َمْْسُ

َ
َدَها َما َيْقَّطُع الَصاَلَة اللََْكُْب َواحْلَِماُر َوالَْمْرأ

ِب، "     :َفَقالَْت        يِر بَيْنَُه وَ       َشَبْهتُُمونَا بِاحْلُُمِر َواللِِْكَ يُْت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل َوإِِِن لََعَ الَْسِ
َ
َبنْيَ َواهللَِ لََقْد َرأ

وِذَي اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       الِْقبْلَِة ُمّْضَّطِجَعًة، 
ُ
ْجِلَس فَأ

َ
ْن أ

َ
ْكَرُه أ

َ
نَْسُل ِمْن ِعنِْد رِْجلَيْهِ       َفتَبُْدو ِِل احْلَاَجُة فَأ

َ
 ".فَأ

ایک، اہک ہک مہ ےس اشمع ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اربامیہ ےن اوسد ےک واہطس ےس ایبن  مہ ےس رمع نب صفح نب ایغث ےن ایبن ایک اہک، ہک ھجم ےس ریمے ابپ ےن ایبن

اور اشمع ےن اہک ہک ھجم ےس ملسم نب  حیب ےن رسموق ےک واہطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع  (دورسی دنس) ایک، اوہنں ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس

وھں اور زیچوں اک ذرک وہا۔ وج امنز وک وتڑ دیتی ںیہ ینعی اتک، دگاھ اور وعرت۔ اس رپ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن رفامای ہک مت ولوگں ےن ںیمہ دگان ےک اسےنم ان  ےس ہک

ےک اور ہلبق ےک چیب ںیم یٹیل ریتہ  یلص اہلل ہیلع وملس اس رطح امنز ڑپےتھ ےھت ہک ںیم اچراپیئ رپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس وتکں ےک ربارب رک دای۔ احالہکن وخد یبن رکمی
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وھٹیبں  (امنز ڑپھ رےہ وہں یلص اہلل ہیلع وملس بج ہک آپ) ےک اسےنم یلص اہلل ہیلع وملس یھت۔ ےھجم وکیئ رضورت شیپ آیئ اور وچہکن ہی ابت دنسپ ہن یھت ہک آپ

 ےک اپؤں یک رطف ےس اخومیش ےک اسھت لکن اجیت یھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس وک فیلکت وہ۔ اس ےیل ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وملس اور اس رطح آپ

 

 

 

 515 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  إِْسَحاُق  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِخ ابِْن ِشَهاٍب  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  َيْعُقوُب ْبُن إِبَْراِهيمَ  أ

َ
َل َعَمُه َعِن الَصاَلِة       ،  اْبُن أ

َ
نَُه َسأ

َ
أ

 ، ء  ،      :َفَقاَل       َيْقَّطُعَها َِشْ ء  ِن       ََل َيْقَّطُعَها َِشْ ْخرَبَ
َ
نَ       ،  ُعْرَوُة ْبُن الُّزَبرْيِ  أ

َ
     :َزْوَج اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَالَْت  ََعئَِّشةَ  أ

ْهِلهِ لََقْد ََكَن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَ "
َ
 ".َم َيُقوُم َفيَُصيَِل ِمَن اللَيِْل َوإِِِن لَُمْعََتَِضة  بَيْنَُه َوَبنْيَ الِْقبْلَِة لََعَ فَِراِش أ

 ےس وپاھچ وہنں ےن اےنپ اچچمہ ےس ااحسق نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ وقعیب نب اربامیہ ےن ربخ دی، اہک ہک ھجم ےس ریمے ےجیتھب انب اہشب ےن ایبن ایک، ا

یلص اہلل ہیلع  ےن ربخ دی ےہ ہک یبن رکمیایک امنز وک وکیئ زیچ وتڑ دیتی ےہ؟ وت اوہنں ےن رفامای ہک ںیہن، اےس وکیئ زیچ ںیہن وتڑیت۔ ویکہکن ےھجم رعوہ نب زریب ر ی اہلل ہنع  ہک

یلص  ےک اسےنم آپ یلص اہلل ہیلع وملس ڑھکے وہ رک رات وک امنز ڑپےتھ اور ںیم آپ وملسیلص اہلل ہیلع  یک زوہج رہطمہ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن رفامای ہک یبن رکمی وملس

 ےک اور ہلبق ےک درایمن رعض ںیم رتسب رپ یٹیل ریتہ یھت۔ اہلل ہیلع وملس

 

 

 

 :بَاُب إَِذا َِحََل َجاِرَيًة َصِغرَيًة لََعَ ُعنُِقِه ِِف الَصاَلةِ  -116
 ارگ وکیئ اینپ رگدن رپ یسک یچب وک ااھٹ ےل وت ایک مکح ےہ ؟اس ابرے ںیم ہک امنز ںیم : ابب

 511 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
،  َعْمِرو بِْن ُسلَيٍْم الُّزَرِِقِ  َعنْ       ،  ََعِمِر بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن الُّزَبرْيِ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

نَْصاِريِ  َعنْ       
َ
ِِب َقتَاَدَة اْْل

َ
َماَمَة بِنَْت َزيْنََب بِنِْت رَُسولِ "      ،  أ

ُ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن يَُصيَِل وَُهَو َحاِمل  أ

َ
 أ

ِِب الَْعاِص بِْن       اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
 ".فَإَِذا َسَجَد وََضَعَها َوإَِذا قَاَم َِحَلََها      َربِيَعَة بِْن َعبِْد َشْمٍس، َوِْل
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ی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ اامم ام ک ےن اعرم نب دبعاہلل نب زریب ر ی اہلل امہنع ےس ربخ دی، 

ی س

 

ي

 

ت

اوہنں ےن رمعو نب میلس زریق ےس، مہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

امنز ڑپےتھ وتق  (ضعب اواقت) وک یلص اہلل ہیلع وملس اامہم تنب زب ب تنب روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل دہ ااصنری ر ی اہلل ہنع ےس ہکاوہنں ےن اوبدات

 ہ ےت۔ااھٹےئ وہےت ےھت۔ اوبااعلص نب رہعیب نب دبعسمش یک دحثی ںیم ےہ ہک دجسہ ںیم اجےت وت ااتر دےتی اور بج ایقم رفامےت وت ااھٹ 

 

 

 

 :بَاُب إَِذا َصىَل إََِل فَِراٍش ِفيِه َحائِض   -117
 اےسی رتسب یک رطف ہنم رک ےک امنز ڑپانھ سج رپ احہضئ وعرت وہ: ابب

 511 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعْمُرو ْبُن ُزَراَرةَ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
تِِْن      :قَاَل       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن َشَداِد بِْن الَْهادِ  َعنْ       ،  الَّشيْبَاِِنِ  َعنْ       ،  ُهَّشيْم   أ ْخرَبَ

َ
أ

نَا فَُرَبَما َوَقَع ثَْوُبُه َعيََلَ       ََكَن فَِراِِش ِحيَاَل ُمَصىَل اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، "     :قَالَْت       ،  َميُْمونَُة بِنُْت احْلَارِِث َخاّتَلِي
َ
َوأ

 ".لََعَ فَِراِِش 
 ریمی اخہل ومیمہن تنب ااحلرث مہ ےس رمعو نب زرارہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس میشہ ےن ابیشین ےک واےطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن دبعاہلل نب دشاد نب اہد ےس، اہک ےھجم

امنز ڑپےتھ ) اک ڑپکا یلص اہلل ہیلع وملس ربارب ںیم وہات اھت۔ اور ضعب دہعف آپ ےک ےلصم ےک یلص اہلل ہیلع وملس ریما رتسب یبن رکمی ر ی اہلل اہنع ےن ربخ دی ہک

 ریمے اورپ آ اجات اور ںیم اےنپ رتسب رپ یہ وہیت یھت۔ (ںیم

 

 

 

 511 :دحثی ربمن

بُو اّنُلْعَمانِ  َحَدَثنَا
َ
،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َشَدادٍ  َحَدَثنَا      ،  الَّشيْبَاِِنُ ُسلَيَْمانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْواِحِد ْبُن ِزَيادٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

نَا إََِل َجنِْبِه نَائِمَ "     :َتُقوُل       ،  َميُْمونَةَ  َسِمْعُت      :قَاَل       
َ
، ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل َوأ نَا       ة 

َ
َصابَِِن ثَْوُبُه َوأ

َ
فَإَِذا َسَجَد أ

نَا َحائِض   سليمان الّشيباِِن  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َخاِِلٍ  َعنْ       ،  ُمَسَدد   َوَزادَ       ، "َحائِض  
َ
 .َوأ
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، اہک مہ ےس ابیشین نامیلن ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دبعاہلل نب دشاد نب اہد ےن مہ ےس اوباامعنلن دمحم نب لضف ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دبعاولادح نب زاید ےن ایبن ایک

ےک ربارب ںیم وسیت  یلص اہلل ہیلع وملس امنز ڑپےتھ وہےت اور ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ایبن ایک، اہک مہ ےن ومیمہن ر ی اہلل اہنع ےس انس، وہ رفامیت ںیھت ہک

 اک ڑپکا ےھجم وھچ اجات احالہکن ںیم احہضئ وہیت یھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس دجسہ ںیم اجےت وت آپ اہلل ہیلع وملسیلص  ریتہ۔ بج آپ

 

 

 

تَُه ِعنَْد الُسُجوِد ِليَِّكْ يَْسُجدَ  -118
َ
 :بَاُب َهْل َيْغِمُّز الرَُجُل اْمَرأ

 (اتہک وہ ڑکس رک ہگج وھچڑ دے ہک آباسین دجسہ ایک اج ےکس ) ؟  اس ایبن ںیم ہک ایک رمد دجسہ رکےت وتق اینپ ویبی وک وھچ اتکس ےہ: ابب

 511 :دحثی ربمن

رَِضَ اهللَُ  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  الَْقاِسمُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُعبَيُْد اهللَِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعْمُرو ْبُن َعيَِلٍ  َحَدَثنَا
نَا ُمّْضَّطِجَعة        بِئَْسَما َعَدّتْلُُمونَا بِاللََْكِْب َواحْلَِماِر، "     :قَالَْت       َعنَْها، 

َ
يْتُِِن َورَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل َوأ

َ
لََقْد َرأ

       بَيْنَُه َوَبنْيَ الِْقبْلَِة، 
َ
َراَد أ

َ
 ".ْن يَْسُجَد َغَمَّز رِْجيََلَ َفَقبَّْضتُُهَمافَإَِذا أ

ےس اقمس نب دمحم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن  مہ ےس رمعو نب یلع ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس اطقن ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دیبعاہلل رمعی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ

امنز ڑپھ رےہ ےھت۔ ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس  ربا ایک ہک مہ وک وتکں اور دگوھں ےک مکح ںیم رک دای۔ وخد یبن رکمیمت ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس، آپ ےن رفامای ہک

 ےک اسےنم یٹیل وہیئ یھت۔ بج دجسہ رکان اچےتہ وت ریمے اپؤں وک وھچ دےتی اور ںیم اںیہن ڑیکس یتیل یھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس آپ

 

 

 

ِة  -119
َ
َذىبَاُب الَْمْرأ

َ
 :َتّْطَرُح َعِن الُْمَصيَِل َشيْئًا ِمَن اْل

 (وت اضمہقئ ںیہن ےہ ) اس ابرے ںیم ہک ارگ وعرت امنز ڑپےنھ واےل ےس دنگیگ اٹہ دے : ابب

 522 :دحثی ربمن

ِْحَُد ْبُن إِْسَحاَق الُسوَرَماِرُي  َحَدَثنَا
َ
اِئيُل  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُعبَيُْد اهللَِ ْبُن ُموََس  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ ِِب إِْسَحاَق  َعنْ       ،  إَِْسَ

َ
،  أ

وَََجُْع بَيْنََما رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَائِم  يَُصيَِل ِعنَْد الَْكْعبَِة "     :قَاَل       ،  َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  َعْمِرو بِْن َميُْمونٍ  َعنْ       
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ََل َتنُْظُروَن إََِل َهَذا الُْمَراِِئ،      :إِْذ قَاَل قَائِل  ِمنُْهمْ       قَُريٍْش ِِف ََمَالِِسِهْم، 
َ
يُُكْم َيُقوُم إََِل َجُّزوِر آِل فاَُلٍن َفيَْعِمُد إََِل فَْرثَِها       أ

َ
أ

ْشَقاُهْم، ُثَم ُيْمِهلُُه       وََدِمَها وََساَلَها َفيَِجُء بِِه، 
َ
فَلََما َسَجَد رَُسوُل اهللَِ َصىَل       َحََّت إَِذا َسَجَد وََضَعُه َبنْيَ َكِتَفيِْه فَاّْنبََعَث أ

وا َحََّت َماَل َبْعُّضُهْم إََِل َبْعٍض فََّضِحكُ       َوَثبََت اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َساِجًدا،       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وََضَعُه َبنْيَ َكِتَفيِْه، 
ْقبَلَْت تَْسََع،       ِمَن الَّضِحِك، 

َ
َوَثبََت اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       فَاّْنَّطلََق ُمنَّْطِلق  إََِل فَاِّطَمَة َعلَيَْها الَساَلم َوِِهَ ُجَويِْرَية  فَأ

لَْقتْهُ       وََسلََم َساِجًدا، 
َ
ْقبَلَْت َعلَيِْهْم تَُسُبُهْم،  َحََّت أ

َ
اللَُهَم      :قَاَل       فَلََما قَََض رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم الَصاَلَة،       َعنُْه َوأ

َوُعتْبََة بِْن َربِيَعَة،       ُثَم َسََم اللَُهَم َعلَيَْك بَِعْمِرو بِْن ِهَّشاٍم،       اللَُهَم َعلَيَْك بُِقَريٍْش،       اللَُهَم َعلَيَْك بُِقَريٍْش،       َعلَيَْك بُِقَريٍْش، 
َمَيَة بِْن َخلٍَف،       َوالَْوَِلِد بِْن ُعتْبََة،       وََشيْبََة بِْن َربِيَعَة،       

ُ
ِِب ُمَعيٍّْط،       َوأ

َ
فََواهللَِ      :َقاَل َعبُْد اهللَِ       َِلِد، َوُعَماَرَة بِْن الْوَ       َوُعْقبََة بِْن أ

ََع يَْوَم بَْدٍر،  ْيتُُهْم َْصْ
َ
تِْبَع      :ُثَم قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       ُثَم ُسِحبُوا إََِل الَْقِليِب قَِليِب بَْدٍر،       لََقْد َرأ

ُ
َوأ

ْصَحاُب الَْقِليِب لَ 
َ
 ".ْعنَةً أ

ن ےس، اوہنں ےن دبعاہلل مہ ےس ادمح نب ااحسق رسامری ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ارسالیئ ےن اوبااحسق ےک واہطس ےس ایبن ایک۔ اوہنں ےن رمعو نب ومیم

ےھٹیب وہےئ ےھت۔ اےنت  (رقبی یہ) رقشی اینپ سلجم ںیمہبعک ےک اپس ڑھکے امنز ڑپھ رےہ ےھت۔  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل نب وعسمد ر ی اہلل ہنع ےس، اہک ہک

ااھٹ الےئ۔ رھپ اہیں ااظتنر  ںیم ان ںیم ےس اکی رقیشی وبال اس رایاکر وک ںیہن دےتھکی؟ ایک وکیئ ےہ وج الفں ہلیبق ےک ذحب ےئک وہےئ اوٹن اک وگرب، وخن اور اوڑھجی

ان ںیم ےس بس ےس زایدہ ندتخب صخش  (انچہچن اس اکم وک ااجنم دےنی ےک ےیل)  وت رگدن رپ رھک دےدجسہ ںیم اجےئ( یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی) رکے۔ بج ہی

  یک رگدن ابمرک رپ ہی الغںیتظ ڈال دںی۔ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس دجسہ ںیم ےئگ وت اس ےن آپ اہلل ہیلع وملس آپ یلصااھٹ اور بج 

م
سل

ح   ہ یہ یک یلص اہلل ہیلع و
س

افہمط  (اغًابل انب وعسمد ر ی اہلل ہنع)ےسنہ اور امرے یسنہ ےک اکی دورسے رپ ولٹ وپٹ وہےن ےگل۔ اکی صخش (ہی دھکی رک)  رےہ۔ رشمنیکاحتل ںیم رس رےھک

افہمط ر ی اہلل اہنع ) رھپاب یھب دجسہ یہ ںیم ےھت۔  یلص اہلل ہیلع وملس ر ی اہلل اہنع ےک اپس آےئ۔ وہ ایھب ہچب ںیھت۔ آپ ر ی اہلل اہنع دوڑیت وہیئ آںیئ۔ یبن رکمی

ای اہلل رقشی رپ ذعاب   ےن امنز وپری رک ےک رفامای یلص اہلل ہیلع وملس ےک اورپ ےس اٹہای اور رشمنیک وک ربا الھب اہک۔ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ان الغوتظں وک آپ (ےن

رمعو نب ماشم، ہبتع نب رہعیب، ہبیش نب رہعیب، ودیل نب ہبتع، اہیم نب ! رھپ انم ےل رک اہک ای اہلل  انزل رک۔ ای اہلل رقشی رپ ذعاب انزل رک۔ ای اہلل رقشی رپ ذعاب انزل رک۔

ںیم ےن ان بس وک ندر یک ڑلایئ ںیم لوتقل اپای۔ رھپ اںیہن ! فلخ، ہبقع نب ایب طیعم اور امعرہ انب ودیل وک الہک رک۔ دبعاہلل نب وعسمد ر ی اہلل ہنع ےن اہک، اہلل یک مسق

 ےن رفامای ہک ونکںی واےل اہلل یک رخ ت ےس دور رک دےیئ ےئگ۔ یلص اہلل ہیلع وملس  رک ندر ےک ونکںی ںیم کنیھپ دای ایگ۔ اس ےک دعب روسل اہللٹیسھگ
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 كتاب مواقيت الصالة

 اتکب اواقت امنز ےک ایبن ںیم

 

 :بَاُب َمَواِقيِت الَصاَلِة َوفَّْضِلَها -1

 اضفلئ امنز ےک اواقت اور ان ےک: ابب

 .ُمَوَقتًا َوَقتَُه َعلَيِْهمْ  123إَِن الَصالَة ََكنَْت لََعَ الُْمْؤِمِننَي ِكتَابًا َمْوقُوتًا سورة النساء آية      :َوقَْوَِلِ 

 ہک املسمونں رپ امنز وتق رقمرہ ںیم رفض ےہ، ینعی اہلل ےن ان ےک ےیل امنزوں ےک اواقت رقمر رک دےیئ ںیہ۔

 

 

 

 521 :ربمندحثی 

ُت لََعَ      :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
ْ
َخَر الَصاَلَة يَْوًما،       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالٍِك  َقَرأ

َ
َن ُعَمَر ْبَن َعبِْد الَْعِّزيِّز أ

َ
أ

َخَر الَصاَلَة يَْوًما وَُهَو بِالِْعَراِق،       ،  ُعْرَوُة ْبُن الُّزَبرْيِ  فََدَخَل َعلَيْهِ       
َ
َن الُْمِغرَيَة ْبَن ُشْعبََة أ

َ
ْخرَبَُه أ

َ
بُو َمْسُعوٍد  فََدَخَل َعلَيْهِ       فَأ

َ
أ

نَْصاِرُي 
َ
يَل نََّزَل فََصىَل      :َفَقاَل       ،  اْْل َن ِجرْبِ

َ
لَيَْس قَْد َعِلْمَت أ

َ
فََصىَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ، َما َهَذا يَا ُمِغرَيُة ؟ أ

ُسوُل ُثَم َصىَل فََصىَل رَ       ُثَم َصىَل فََصىَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ُثَم َصىَل فََصىَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       
ِمْرُت،      :ُثَم قَاَل       ُثَم َصىَل فََصىَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 

ُ
     :َفَقاَل ُعَمُر ِلُعْرَوةَ       بَِهَذا أ

يَل       اْعلَْم َما َُتَِدُث،  َن ِجرْبِ
َ
َو أ

َ
قَاَم لِرَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوقَْت الَصاَلِة،  أ

َ
بَِّشرُي ْبُن  َكَذلِك ََكنَ      :قَاَل ُعْرَوةُ       ُهَو أ

ِِب َمْسُعودٍ 
َ
بِيهِ  َعنْ       َُيَِدُث،  أ

َ
 . أ

رمع نب دبعازعلزی رہمح اہلل ہیلع ےن  ہمح اہلل ہیلع وک ڑپھ رک انسای انب اہشب یک رواتی ےس ہکمہ ےس دبعاہلل نب ہملسم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن اامم ام ک ر

ریغمہ نب ہبعش ر ی اہلل ہنع ےن  (ایس رطح) امنز ںیم دری یک، سپ رعوہ نب زریب ر ی اہلل ہنع ےک اپس رشتفی ےل ےئگ، اور اوہنں ےن اتبای ہک (رصع یک) اکی دن

ان یک دختم ںیم ےئگ۔ اور رفامای، ریغمہ  (ہبقع نب رمع) ےھت۔ سپ اوبوعسمد ااصنری (احمک)امنز ںیم دری یک یھت بج وہ رعاق ںیم (ںیمرعاق ےک کلم ) اکی دن

ےن یھب   ہیلع وملسیلص اہلل آرخ ہی ایک ابت ےہ، ایک آپ وک ولعمم ںیہن ہک بج ربجالیئ ہیلع االسلم رشتفی الےئ وت اوہنں ےن امنز ڑپیھ اور روسل اہلل! ر ی اہلل ہنع
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یلص اہلل ہیلع  ےن یھب امنز ڑپیھ، رھپ ربجالیئ ہیلع االسلم ےن امنز ڑپیھ وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس امنز ڑپیھ، رھپ ربجالیئ ہیلع االسلم ےن امنز ڑپیھ وت یبن رکمی

ایگ وہں۔ اس رپ رمع نب دبعازعلزی رہمح اہلل ےن رعوہ ےس اہک، ولعمم یھب ےہ آپ ایک ےن یھب امنز ڑپیھ، رھپ ربجالیئ ہیلع االسلم ےن اہک ہک ںیم ایس رطح مکح دای  وملس

التبےئ ےھت۔ رعوہ ےن اہک، ہک اہں ایس رطح ریشب نب ایب  (لمع رک ےک) وک امنز ےک اواقت یلص اہلل ہیلع وملس ایبن رک رےہ ںیہ؟ ایک ربجالیئ ہیلع االسلم ےن یبن رکمی

 ا د ےک واہطس ےس ایبن رکےت ےھت۔وعسمد ر ی اہلل ہنع اےنپ و
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َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن يَُصيَِل الَْعرْصَ َوالَّشْمُس ِِف ُحْجَرتَِها َقبَْل "      ،  ََعئَِّشةُ  َولََقْد َحَدثَتِِْن      :قَاَل ُعْرَوةُ 
َ
أ

ْن َتْظَهرَ 
َ
 ".أ

رصع یک امنز اس وتق ڑپھ ہ ےت ےھت بج ایھب دوھپ ان ےک رجحہ  یلص اہلل ہیلع وملس اہلل ہیلع ےن اہک ہک ھجم ےس اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن ایبن ایک ہک روسل اہللرعوہ رہمح 

 ںیم وموجد وہیت یھت اس ےس یھب ےلہپ ہک وہ دویار رپ ڑچےھ۔

 

 

 

ِكنيَ ُمِنيِبنَي إََِلِْه َواَتُقوُه }: بَاُب  -2 ِقيُموا الَصاَلَة َوََل تَُكونُوا ِمَن الُْمْْشِ
َ
 :{َوأ

اور اس ےس ڈرو اور امنز اقمئ رکو اور رشمنیک ںیم ےس ہن وہ ( وہ اجؤ ) اہلل اعتٰیل اک اراشد ےہ ہک  اہلل اپک یک رطف روجع رکےن واےل : ابب

 اجؤ 
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ِِب ََجَْرةَ  َعنْ       ،  َعَباد  ُهَو اْبُن َعَبادٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيدٍ  َحَدَثنَا
َ
قَِدَم َوفُْد َعبِْد      :قَاَل       ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  أ

ا اليََْحِ ِمْن َربِيَعَة َولَْسنَا نَِصُل إََِلَْك إََِل ِِف الَّشْهِر إِنَا ِمْن َهذَ      :َفَقالُوا      الَْقيِْس لََعَ رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
ُخْذُه َعنَْك َونَْدُعو إََِلِْه َمْن َوَراَءنَا،       احْلََراِم، 

ْ
ٍء نَأ ْرَبٍع، "     :َفَقاَل       َفُمْرنَا بَِِشْ

َ
ّْنَهاُكْم َعْن أ

َ
ْرَبٍع َوأ

َ
يَماِن بِا      آُمُرُكْم بِأ هللَِ، اْْلِ

ِِن رَُسوُل اهللَِ،       
َ
ْن ََل إََِلَ إََِل اهللَُ َوأ

َ
َها لَُهْم َشَهاَدُة أ ْن تُؤَُدوا إَِِلَ َُخَُس َما َغِنْمتُْم،       َوإِيتَاُء الَّزََكِة،       َوإِقَاُم الَصاَلِة،       ُثَم فََْسَ

َ
َوأ

ّْنََه َعْن،       
َ
،       َواحْلَنَْتِم،        اُِلبَاِء،      َوأ  ".َواّنَلِقريِ       َوالُْمَقرَيِ
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ےک ذرہعی ےس، اوہنں ےن انب ابعس ر ی اہلل  (رصن نب رمعان) مہ ےس ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ابعد نب ابعد رصبٰی ےن، اور ہی ابعد ےک ڑلےک ںیہ، اوبرمجہ

یک  یلص اہلل ہیلع وملس یک دختم ںیم آای اور اہک ہک مہ اس رہعیب ہلیبق ےس ںیہ اور مہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ودف روسل اہلل دبعاسیقل اک امہنع ےس، اوہنں ےن اہک ہک

 یلص اہلل ہیلع یسک ایسی ابت اک ںیمہ مکح دےئیجی، ےسج مہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس دختم ںیم رصف رحتم واےل ونیہمں یہ ںیم احرض وہ ےتکس ںیہ، اس ےیل آپ

ےن رفامای ہک ںیم ںیہمت اچر زیچوں اک مکح داتی  یلص اہلل ہیلع وملس ےس ھکیس ںیل اور اےنپ ےھچیپ رےنہ واےل دورسے ولوگں وک یھب اس یک دوعت دے ںیکس، آپ وملس

رفامیئ ہک اس ابت یک اہشدت دانی ہک اہلل ےک وسا وکیئ  ےن اس یک لیصفت ایبن یلص اہلل ہیلع وملس وہں اور اچر زیچوں ےس رواتک وہں، ےلہپ اہلل رپ اامین الےن اک، رھپ آپ

ےلم، اس ںیم ےس اپوچناں ہصح  وبعمد ںیہن اور ہی ہک ںیم اہلل اک روسل وہں، اور دورسے امنز اقمئ رکےن اک، رسیتے زٰوکۃ دےنی اک، اور وچےھت وج امل ںیہمت تمینغ ںیم

  
یي

 

ن
م، اسقر اور 

 

ي

 

یی

 ۔(ہی امتم ربنت رشاب انبےن ےک ےیل اامعتسل وہےت ےھت: ونٹ) ر  ےک اامعتسل ےس رواتک وہں۔ادا رکےن اک اور ںیہمت ںیم وتڑبنی 

 

 

 

 :بَاُب ابْلَيَْعِة لََعَ إِقَاَمِة الَصاَلةِ  -3
 امنز درتس رطےقی ےس ڑپےنھ رپ تعیب رکان: ابب

 524 :دحثی ربمن

،  َجِريِر بِْن َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  قَيْس   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن الُْمثَََن  َحَدَثنَا
 ".َواّنُلْصِح ِللُُكِ ُمْسِلمٍ       يتَاِء الَّزََكِة، َوإِ       بَاَيْعُت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم لََعَ إِقَاِم الَصاَلِة، "     :قَاَل       

ں ےن اہک ہک مہ ےس سی نب ایب احزم مہ ےس دمحم نب ٰینثم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس اطقن ےن اہک ہک مہ ےس اامسلیع نب ایب اخ د ےن ایبن ایک، اوہن

ےک دتس ابمرک رپ  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن روسل اہلل  ےس ایبن ایک ہک رجری نب دبعاہلل یلجب ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہکےن رجری نب دبعاہلل ر ی اہلل ہنع یک رواتی

 امنز اقمئ رکےن، زٰوکۃ دےنی، اور رہ املسمن ےک اسھت ریخ وخایہ رکےن رپ تعیب یک۔

 

 

 

 :بَاُب الَصاَلُة َكَفاَرة   -4
 (ینعی اس ےس ریغصہ انگہ اعمف وہ اجےت ںیہ ) ےک ےیل امنز افکرہ ےہ اس ایبن ںیم ہک انگوہں : ابب
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ْعَمِش  َعِن       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
ُكَنا ُجلُوًسا "     :قَاَل       ،  ُحَذْيَفةَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َشِقيق   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  اْْل

يُُكْم ََيَْفُظ قَْوَل رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف الِْفتْنَِة ؟ قُلُْت      :َفَقاَل       ِعنَْد ُعَمَر رَِضَ اهللَُ َعنُْه، 
َ
نَا َكَما قَاََلُ،      :أ

َ
أ

ْو َعلَيَْها جَلَ      :قَاَل       
َ
، إِنََك َعلَيِْه أ هِ وََجارِهِ،      :قُلُْت       ِريء  ْهِلِه َوَماَِلِ َوَوَِلِ

َ
تَُكِفُرَها الَصاَلُة َوالَصْوُم َوالَصَدقَُة       فِتْنَُة الرَُجِل ِِف أ

 ، ْمُر َواّنَلِْهُ
َ
ِريُد،      :قَاَل       َواْْل

ُ
س  يَا      :قَاَل       ا َيُموُج ابْلَْحُر، َولَِكْن الِْفتْنَُة الَِِت َتُموُج َكمَ       لَيَْس َهَذا أ

ْ
لَيَْس َعلَيَْك ِمنَْها بَأ

ِمرَي الُْمْؤِمِننَي، 
َ
ْم ُيْفتَُح ؟ قَاَل      :قَاَل       إَِن بَيْنََك َوَبيْنََها بَابًا ُمْغلًَقا،       أ

َ
يُْكَْسُ أ

َ
،      :أ بًَدا     :قَاَل       يُْكَْسُ

َ
َكاَن      :قُلْنَا      ، إًِذا ََل ُيْغلََق أ

َ
أ

َن ُدوَن الَْغِد اللَيْلَةَ       َّنَعْم،      :ُعَمُر َيْعلَُم ابْلَاَب ؟ قَاَل 
َ
ََغَِلِّط،       ، "َكَما أ

َ
َل ُحَذْيَفَة،       إِِِن َحَدْثتُُه ِِبَِديٍث لَيَْس بِاْْل

َ
ْن نَْسأ

َ
فَِهبْنَا أ

       
َ
وقًا فََسأ َمْرنَا َمْْسُ

َ
 .ابْلَاُب ُعَمرُ      :َفَقاَل       ََلُ، فَأ

ےن اہک ہک ھجم ےس قیقش نب  (نامیلن نب برہان) مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس اطقن ےن اشمع یک رواتی ےس ایبن ایک، اشمع

مہ رمع ر ی اہلل ہنع یک دختم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت  ہنع ےس انس۔ ذحہفی ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہکہملسم ےن ایبن ایک، قیقش ےن اہک ہک ںیم ےن ذحہفی نب امین ر ی اہلل 

ےسیج یبن  (ایس رطح اید راھک ےہ) وکیئ دحثی مت ںیم ےس یسک وک اید ےہ؟ ںیم وبال، ںیم ےن اےسوملس یک یلص اہلل ہیلع  ہک آپ ےن وپاھچ ہک ہنتف ےس قلعتم روسل اہلل

ےس نتف وک ولعمم رکےن ںیم تہب ےبابک ےھت۔  یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس دحثی وک ایبن رفامای اھت۔ رمع ر ی اہلل ہنع وبےل، ہک مت روسل اہلل ہیلع وملسیلص اہلل  رکمی

ں وک مکح رکان اور ربی ابوتں ےس روانک ان ںیہ۔ اور امنز، روزہ، دصہق، ایھچ ابت ےک ےیل ولوگ (یک زیچ) ںیم ےن اہک ہک ااسنن ےک رھگ واےل، امل اوالد اور ڑپویس بس ہنتف

ر یک ومج یک رطح اھٹںیھٹ امرات وہا ونتفں اک افکرہ ںیہ۔ رمع ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہک ںیم مت ےس اس ےک قلعتم ںیہن وپاتھچ، ےھجم مت اس ہنتف ےک ابرے ںیم التبؤ وج دنمس

و نین

 

و
م
ل

ف ہن اھکےیئ۔ آپ ےک اور ہنتف ےک درایمن اکی دنب دروازہ ےہ۔ وپاھچ ایک وہ دروازہ وتڑ دای اجےئ اگ آپ اس ےس وخ! ڑبےھ اگ۔ اس رپ ںیم ےن اہک ہک ای اریما

مہ ےن ذحہفی ر ی اہلل ہنع  وھکال اجےئ اگ۔ ںیم ےن اہک ہک وتڑ دای اجےئ اگ۔ رمع ر ی اہلل ہنع وبل اےھٹ، ہک رھپ وت وہ یھبک دنب ںیہن وہ ےکس اگ۔ قیقش ےن اہک ہک (رصف) ای

ابلکل ایس رطح ےسیج دن ےک دعب رات ےک آےن اک۔ ںیم ےن مت ےس اکی ! وپاھچ، ایک رمع ر ی اہلل ہنع اس دروازہ ےک قلعتم ھچک ملع رےتھک ےھت وت اوہنں ےن اہک ہک اہں ےس

اس ےیل مہ ےن رسموق  (ہک دروازہ ےس ایک رماد ےہ) ایسی دحثی ایبن یک ےہ وج ًاعطق طلغ ںیہن ےہ۔ ںیمہ اس ےک قلعتم ذحہفی ر ی اہلل ہنع ےس وپےنھچ ںیم ڈر وہات اھت

 اوہنں ےن درایتف ایک وت آپ ےن اتبای ہک وہ دروازہ وخد رمع ر ی اہلل ہنع یہ ےھت۔ (ہک وہ وپ ںیھ) ےس اہک
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ِِب ُعثَْماَن اّنَلْهِدِي  َعنْ       ،  ُسلَيَْماَن اّتَليِِْمِ  َعنْ       ،  يَِّزيُد ْبُن ُزَريْعٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَةُ  َحَدَثنَا
َ
َن "      ،  ابِْن َمْسُعودٍ  َعنْ       ،  أ

َ
أ

ٍة ُقبْلًَة، 
َ
َصاَب ِمَن اْمَرأ

َ
ْخرَبَُه،       رَُجاًل أ

َ
ََت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فَأ

َ
نَّْزَل اهللَُ َعَّز       فَأ

َ
قِِم الَصالَة َّطَرَِّفِ اّنَلَهاِر فَأ

َ
وََجَل َوأ

ِِل َهَذا ؟ قَاَل       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :َفَقاَل الرَُجُل       ، 114َوُزلًَفا ِمَن اللَيِْل إَِن احْلََسنَاِت يُْذِهَْبَ الَسيِئَاِت سورة هود آية 
َ
جِلَِميِع      :أ

َمِِت َُكِِهمْ 
ُ
 ".أ

ر ی اہلل ہنع ےس  ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس زیدی نب زرعی ےن ایبن ایک، نامیلن یمیت ےک واہطس ےس، اوہنں ےن اوبامثعن یدہی ےس، اوہنں ےن انب وعسمد مہ ےس ہبیتق

یک دختم ںیم آای اور آپ وک اس رحتک یک ربخ دے دی۔ اس رپ اہلل اعتٰیل ےن ہی  یلص اہلل ہیلع وملس اکی صخش ےن یسک ریغ وعرت اک وبہس ےل ایل۔ اور رھپ یبن رکمی ہک

ایک ہی ! ےن اہک ہک ای روسل اہلل آتی انزل رفامیئ، ہک امنز دن ےک دوونں وصحں ںیم اقمئ رکو اور ھچک رات ےئگ یھب، اور البہبش ایکینں رباویئں وک اٹم دیتی ںیہ۔ اس صخش

 ےن رفامای ہک ںیہن ہکلب ریمی امتم اتم ےک ےیل یہی مکح ےہ۔ اہلل ہیلع وملس آپ یلصرصف ریمے ےیل ےہ۔ وت 

 

 

 

 :بَاُب فَّْضِل الَصاَلِة لَِوقِْتَها -5
 امنز وتق رپ ڑپےنھ یک تلیضف ےک ابرے ںیم: ابب
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بُو الَْوَِلِد ِهَّشاُم ْبُن َعبِْد الَْمِلِك  َحَدَثنَا
َ
ِن،  الَْوَِلُد ْبُن الَْعَْيَارِ      :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
بَا َعْمٍرو  َسِمْعُت      :قَاَل       أ

َ
أ

َشاَر إََِل َدارِ      :َيُقوُل       ،  الَّشيْبَاِِنَ 
َ
لُْت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، "     :قَاَل       َهِذهِ اَِلاِر،       ،  َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا َصاِحُب َوأ

َ
ُي       َسأ

َ
أ

َحُب إََِل اهللَِ ؟ قَاَل 
َ
ٌي ؟ قَاَل      :قَاَل       الَصاَلُة لََعَ َوقِْتَها،      :الَْعَمِل أ

َ
يِْن،      :ُثَم أ ٌي ؟ قَاَل      :قَاَل       ُثَم بُِر الَْواِِلَ

َ
َهاُد ِِف َسِبيِل اجلِْ      :ُثَم أ

 ".َحَدثَِِن بِِهَن َولَِو اْسََتَْدتُُه لََّزاَدِِن      :قَاَل       اهللَِ، 
 ار وکیف ےن ربخ دی، اہک ہک ںیم

 

 
ےتہک  ےن اوبرمع و ابیشین ےس انس، وہ مہ ےس اوباولدیل ماشم نب دبعاکلمل ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ہبعش ےن، اوہنں ےن اہک ہک ےھجم ودیل نب ع

یلص اہلل  ںیم ےن یبن رکمی اوہنں ےن رفامای ہک (آپ دبعاہلل نب وعسمد ر ی اہلل ہنع ےک رھگ یک رطف ااشرہ رک رےہ ےھت) ےھت ہک ںیم ےن اس رھگ ےک ام ک ےس انس،

رفامای ہک اےنپ وتق رپ امنز ڑپانھ، رھپ وپاھچ، اس ےک دعب، رفامای ےن  یلص اہلل ہیلع وملس ےس وپاھچ ہک اہلل اعتٰیل یک ابراگہ ںیم وکن اس لمع زایدہ وبحمب ےہ؟ آپ ہیلع وملس
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یلص  ےن رفامای ہک اہلل یک راہ ںیم اہجد رکان۔ انب وعسمد ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس وا دنی ےک اسھت کین اعمہلم رانھک۔ وپاھچ اس ےک دعب، آپ

 ۔(نکیل ںیم ےن وطبر ادب اخومیش اایتخر یک) اور زایدہ یھب التبےت۔ یلص اہلل ہیلع وملس اتبیئ اور ارگ ںیم اور وساالت رکات وت آپےن ےھجم ہی لیصفت  اہلل ہیلع وملس

 

 

 

 :بَاُب الَصلََواُت اْْلَْمُس َكَفاَرة   -6
 اس ایبن ںیم ہک اپوچنں وتق یک امنزںی انگوہں اک افکرہ وہ اجیت ںیہ: ابب
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ِِب َحاِزمٍ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن َِحَّْزةَ  َحَدَثنَا
َ
ِِب  َعنْ       ،  ُُمََمِد بِْن إِبَْراِهيمَ  َعنْ       ،  يَِّزيدَ  َعنْ       ،  َواَِلَراَورِْدُي        ،  اْبُن أ

َ
أ

ِِب  َعنْ       ،  َسلََمَة بِْن َعبِْد الرَِْحَِن 
َ
نَُه َسِمَع رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  ُهَريَْرةَ أ

َ
َن َّنَهًرا بِبَاِب "     :َيُقوُل       أ

َ
ْيُتْم لَْو أ

َ
َرأ

َ
أ

َحِدُكْم َيْغتَِسُل ِفيِه لُُكَ يَْوٍم ََخًْسا َما َتُقوُل َذلَِك ُيبِِْق ِمْن َدَرنِِه، 
َ
فََذلَِك ِمثُْل      :قَاَل        ُيبِِْق ِمْن َدَرنِِه َشيْئًا، ََل      :قَالُوا      أ

 ".َيْمُحو اهللَُ بِِه اْْلََّطايَا      الَصلََواِت اْْلَْمِس، 
ےس، اوہنں ےن دمحم نب اربامیہ یمیت  مہ ےس اربامیہ نب زمحہ ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس دبعازعلزی نب ایب احزم اور دبعازعلزی نب دمحم دراوردی ےن زیدی نب دبعاہلل یک رواتی

یلص  آپ  وملس ےس انسےس، اوہنں ےن اوبہملس نب دبعارلنٰمح نب وعف ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس ہک اوہنں ےن روسل اہلل یلص اہلل ہیلع

روزاہن اس ںیم اپچن اپچن دہعف اہنےئ وت اہمترا ایک امگن ےہ۔ ایک اس ےک ندن رپ ھچک یھب لیم رفامےت ےھت ہک ارگ یسک صخش ےک دروازے رپ رہن اجری وہ اور وہ  اہلل ہیلع وملس

ےن رفامای ہک یہی احل اپوچنں وتق یک امنزوں اک ےہ ہک اہلل اپک ان ےک  یلص اہلل ہیلع وملس رہزگ ںیہن۔ آپ! ابیق رہ اتکس ےہ؟ باحہب ےن رعض یک ہک ںیہن ای روسل اہلل

 وک اٹم داتی ےہ۔ ذرہعی ےس انگوہں

 

 

 

 :بَاُب تَّْضِييِع الَصاَلِة َعْن َوقِْتَها -7
 اس ابرے ںیم ہک ےب وتق امنز ڑپانھ ، امنز وک اضعئ رکان ےہ: ابب
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نٍَس  َعنْ       ،  َغياَْلنَ  َعنْ       ،  َمْهِدٌي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا
َ
ْعرُِف َشيْئًا ِمَما ََكَن لََعَ َعْهِد "     :قَاَل       ،  أ

َ
َما أ

لَيَْس َضَيْعتُْم َما َضَيْعتُْم ِفيَها ؟     :قَاَل       ِقيَل الَصاَلُة،       اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
 ".أ

یبن  دہمی نب ومیمن ےن الیغن نب رجری ےک واہطس ےس، اوہنں ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس، آپ ےن رفامای ہکمہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس 

 ےک دہع یک وکیئ ابت اس زامہن ںیم ںیہن اپات۔ ولوگں ےن اہک، امنز وت ےہ۔ رفامای اس ےک ادنر یھب مت ےن رک راھک ےہ وج رک راھک ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 

 

 

 532 :ربمندحثی 

نَا     :قَاَل       ،  َعْمُرو ْبُن ُزَراَرةَ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بُو ُعبَيَْدَة احْلََدادُ  أ

َ
ِِب َرَوادٍ  َعنْ       ،  َعبُْد الَْواِحِد ْبُن َواِصٍل أ

َ
ِِخ َعبِْد  ُعثَْماَن بِْن أ

َ
أ

نَِس بِْن َمالٍِك  َدَخلُْت لََعَ "     :َيُقوُل       ،  الُّزْهِرَي  َسِمْعُت      :قَاَل       الَْعِّزيِّز، 
َ
ََل      :َفَقاَل       َما ُيبِْكيَك ؟،      :َفُقلُْت       بِِدَمّْشَق وَُهَو َيبيِِّْك،  أ

ْدَرْكُت إََِل َهِذهِ الَصاَلَة، 
َ
ْعرُِف َشيْئًا ِمَما أ

َ
،  ُُمََمُد ْبُن بَْكٍر الرُْبَْساِِنُ  َحَدَثنَا      ،  بَْكرُ  اَل َوقَ       ، "وََهِذهِ الَصاَلُة قَْد ُضيَِعْت       أ
نَا       ْخرَبَ
َ
ِِب َرَوادٍ  أ

َ
 .ََنَْوهُ  ُعثَْماُن ْبُن أ

نب ایب رواد ےک واہطس ےس ن مہ ےس رمعو نب زرارہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ دبعاولادح نب والص اوبدیبعہ دحاد ےن ربخ دی، اوہنں ےن دبعازعلزی ےک اھبیئ امثع

ںیم دقشم ںیم اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع یک دختم ںیم ایگ۔ آپ اس وتق رو رےہ ےھت۔ ںیم ےن رعض ایک ہک  ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن زرہی ےس انس ہک

امنز ےک العوہ اب ںیم ںیہن اپات اور اب اس وک یھب اضعئ رک دای ایگ ےہ۔ ےک دہع یک وکیئ زیچ اس  یلص اہلل ہیلع وملس آپ ویکں رو رےہ ںیہ؟ اوہنں ےن رفامای ہک یبن رکمی

 اور رکب نب فلخ ےن اہک ہک مہ ےس دمحم نب رکب رباسین ےن ایبن ایک ہک مہ ےس امثعن نب ایب رواد ےن یہی دحثی ایبن یک۔

 

 

 

 :بَاُب الُْمَصيَِل ُينَايِِج َرَبُه َعَّز وََجَل  -8
 امنز ڑپےنھ واال امنز ںیم اےنپ رب ےس وپدیشہ  رر رپ ابت تیچ رکات ےہاس ابرے ںیم ہک : ابب
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نٍَس  َعنْ       ،  َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  ِهَّشام   َحَدَثنَا     :قال      ،  ُمْسِلُم ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا
َ
إَِن "     :وََسلَمَ  قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيْهِ      :قَاَل       ،  أ

َحَدُكْم إَِذا َصىَل ُينَايِِج َرَبُه، 
َ
ى      فاََل َيتِْفلََن َعْن يَِميِنِه،       أ ََل       ،  َقتَاَدةَ  َعنْ      : َسِعيد   َوقَاَل       ، "َولَِكْن ََتَْت قََدِمِه الْيُْْسَ

ْو َبنْيَ يََديِْه، 
َ
ْو ََتَْت قََدَميِْه، َولَ       َيتِْفُل قَُداَمُه أ

َ
ُق َبنْيَ يََديِْه َوََل َعْن يَِميِنِه،      : ُشْعبَةُ  َوقَاَل       ِكْن َعْن يََسارِهِ أ َولَِكْن       ََل َيُْبُ

ْو ََتَْت قََدِمِه، 
َ
نٍَس  َعنْ      : ُِحَيْد   َوقَاَل       َعْن يََسارِهِ أ

َ
ْق ِِف الِْقبْلَِة َوََل َعْن يَِميِنِه،       َعلَيِْه وََسلََم،  َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ       ،  أ ََل َيُْبُ

ْو ََتَْت قََدِمهِ       
َ
 .َولَِكْن َعْن يََسارِهِ أ

یلص اہلل ہیلع  یبن رکمی ےس ہک مہ ےس ملسم نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ماشم نب دبعاہلل دوتسایئ ےن داتدہ انب داعہم ےک واےطس ےس، اوہنں ےن اسن ر ی اہلل ہنع

 ابںیئ اپؤں ےک ےچین ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ امنز ںیم وہات ےہ وت وہ اےنپ رب ےس رسوگیش رکات راتہ ےہ اس ےیل اینپ داینہ اج بن ہن وھتانک اچےیہ نکیل وملس

 وھتک اتکس ےہ۔
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نَِس  َعنْ       ،  َقتَاَدةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  يَِّزيُد ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َحْفُص ْبُن ُعَمرَ  َحَدَثنَا
َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ،  أ

َقَن َبنْيَ يََديِْه َوََل َعْن يَِميِنِه فَإِنَُه       ، اْعتَِدلُوا ِِف الُسُجوِد َوََل يَبُْسّْط ِذَراَعيِْه ََكللََْكِْب "     :قَاَل       وََسلََم،  َوإَِذا بََّزَق فاََل َيُْبُ
 ".ُينَايِِج َرَبهُ 

ہیلع  ، آپ یبن رکمی یلص اہللمہ ےس صفح نب رمع ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس زیدی نب اربامیہ ےن، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس داتدہ ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس ایبن ایک

اور وکیئ صخش مت ںیم ےس اےنپ ابزوؤں وک  (دیسیھ رطح رپ رکو)ےن رفامای ہک دجسہ رکےن ںیم ادتعال روھک یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی وملس ےس رواتی رکےت ےھت ہک

رب ےس وپدیشہ ابںیت رکات راتہ ےہ اور دیعس ےن داتدہ ر ی  ےتک یک رطح ہن الیھپےئ۔ بج یسک وک وھتانک یہ وہ وت اسےنم ای داینہ رطف ہن وھتےک، ویکہکن وہ امنز ںیم اےنپ

 اسےنم اور داںیئ اج بن ہن اہلل ہنع ےس رواتی رک ےک ایبن ایک ےہ ہک آےگ ای اسےنم ہن وھتےک اہتبل ابںیئ رطف اپؤں ےک ےچین وھتک اتکس ےہ اور ہبعش ےن اہک ہک اےنپ

ےس رواتی رکےت ںیہ ہک ہلبق یک  یلص اہلل ہیلع وملس ۔ اور دیمح ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس وہ یبن رکمیوھتےک، ہکلب ابںیئ رطف ای اپؤں ےک ےچین وھتک اتکس ےہ

 رطف ہن وھتےک اور ہن داںیئ رطف اہتبل ابںیئ رطف ای اپؤں ےک ےچین وھتک اتکس ےہ۔
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 :بَاُب اِْلبَْراِد بِالُظْهِر ِِف ِشَدِة احْلَرِ  -9
 تخس رگیم ںیم رہظ وک ذرا ڈنھٹے وتق ڑپانھ اس ابرے ںیم ہک: ابب

 534 - 533 :دحثی ربمن

يُوُب ْبُن ُسلَيَْمانَ  َحَدَثنَا
َ
بُو بَْكرٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ْعَرُج َعبُْد  َحَدَثنَا     : َصاِلُح ْبُن َكيَْسانَ  قَاَل       ،  ُسلَيَْمانَ  َعنْ       ،  أ

َ
اْْل

ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       َوَغرْيُُه،  الرَِْحَِن 
َ
َّنُهَما َحَدثَاُه َعْن رَُسوِل اهللَِ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َعنْ       َمْوََّل َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمَر،  َونَافِع         ،  أ

َ
أ

نَُه قَاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
بْرُِدوا َعِن الَصاَلِة، إَِذا اْشتَ "     :أ

َ
 ".فَإَِن ِشَدَة احْلَِر ِمْن َفيِْح َجَهَنمَ       َد احْلَُر فَأ

ےن اہک ہک مہ ےس ارعج مہ ےس اویب نب نامیلن دمین ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اوبرکب دبعادیمحل نب ایب اوسی ےن نامیلن نب البل ےک واہطس ےس ہک اصحل نب اسیکن 

 ر ی اہلل امہنع ےس ریغہ ےن دحثی ایبن یک۔ وہ اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس رواتی رکےت ےھت اور دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےک ومٰیل انعف دبعاہلل نب رمعدبعارلنٰمح و

ےن رفامای بج رگیم زیت  یلص اہلل ہیلع وملس آپ اس دحثی یک رواتی رکےت ےھت ہک ان دوونں باحہب ر ی اہلل امہنع ےن روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس رواتی یک ہک

 وہ اجےئ وت امنز وک ڈنھٹے وتق ںیم ڑپوھ، ویکہکن رگیم یک زیتی منہج یک آگ یک اھبپ ےس وہیت ےہ۔

 

 

 

 535 :دحثی ربمن

ِِب احْلََسِن  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُغنَْدر   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ْبُن بََّشارٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب  َعنْ       ،  َزيَْد ْبَن وَْهٍب  َسِمعَ       ،  الُْمَهاِجِر أ

َ
أ

َذَن ُمؤَِذُن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم الُظْهَر، "     :قَاَل       ،  َذرٍ 
َ
بْرِْد،      :َفَقاَل       أ

َ
بْرِْد أ

َ
ْو قَاَل       أ

َ
ِشَدُة احْلَِر ِمْن      :َوقَاَل       تَِظِر اّْنتَِظْر، اّنْ      :أ

بْرُِدوا َعِن الَصاَلةِ       َفيِْح َجَهَنَم، 
َ
ْينَا َِفَْء اّتُللُولِ "فَإَِذا اْشتََد احْلَُر فَأ

َ
 .َحََّت َرأ

ہبعش نب اجحج ےن اہمرج اوبا نسح یک رواتی ےس ایبن ایک، اوہنں ےن زدی نب وبہ مہ ےس دمحم نب اشبر ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس دنغر دمحم نب رفعج ےن ایبن ایک، ان ےس 

 این ےس انس۔ اوہنں ےن اوبذر ر ی اہلل ہنع ےس
 
ےن رفامای ہک ڈنھٹا  یلص اہلل ہیلع وملس ےن رہظ یک اذان دی وت آپ (البل) ےک ؤمذن یلص اہلل ہیلع وملس ہک یبن رکمی ہ

اھ ااظتنر رک، ااظتنر رک، اور رفامای ہک رگیم یک زیتی منہج یک آگ یک اھبپ ےس ےہ۔ اس ےیل بج رگیم تخس وہ اجےئ وت امنز ڈنھٹے وتق ںیم ڑپ رک، ڈنھٹا رک، ای ہی رفامای ہک

 رکو، رھپ رہظ یک اذان اس وتق یہک یئگ بج مہ ےن ولیٹں ےک اسےئ دھکی ےیل۔
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 531 :دحثی ربمن

ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  َسِعيِد بِْن الُْمَسيِِب  َعنْ       ،  الُّزْهِرِي  َحِفْظنَاُه ِمنْ      :قَاَل       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا
َ
، أ

بْرُِدوا بِالَصاَلِة،  إَِذا اْشتََد احْلَرُ "     :قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       
َ
 .فَإَِن ِشَدَة احْلَِر ِمْن َفيِْح َجَهَنمَ       فَأ

دیعس نب بیسم ےک واہطس ےس ایبن مہ ےس یلع نب دبعاہلل دمینی ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ایفسن نب ہنییع ےن ایبن ایک، اہک اس دحثی وک مہ ےن زرہی ےس نس رک اید ایک، وہ 

بج رگیم زیت وہ اجےئ وت امنز وک ڈنھٹے وتق ںیم ڑپاھ رکو، ویکہکن رگیم یک زیتی دوزخ  ریہ ر ی اہلل ہنع ےس، وہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہکرکےت ںیہ، وہ اوبرہ

 یک آگ یک اھبپ یک وہج ےس وہیت ےہ۔

 

 

 

 531 :دحثی ربمن

َكَل َبْعِِض َبْعًّضا، يَا      :َفَقالَْت       َواْشتََكِت اّنَلاُر إََِل َرِبَها، 
َ
ِذَن لََها بِنََفَسنْيِ َّنَفٍس ِِف الِّشتَاِء َوَّنَفٍس ِِف الَصيِْف،       رَِب أ

َ
َفُهَو       فَأ

ُدوَن ِمَن احْلَِر،  َشُد َما َِتِ
َ
ُدوَن ِمَن الَّزْمَهِريرِ       أ َشُد َما َِتِ

َ
 ".َوأ

ریمے ضعب ہصح ےن ضعب ہصح وک اھک ایل ےہ اس رپ اہلل اعتٰیل ےن اےس دو  (آگ یک دشت یک وہج ےس) !دوزخ ےن اےنپ رب ےس اکشتی یک ہک اے ریمے رب

یس ےس دیپا وہیت اسسن ےنیل یک ااجزت دی، اکی اسسن اجڑے ںیم اور اکی اسسن رگیم ںیم۔ اب ااہتنیئ تخس رگیم اور تخس رسدی وج مت ولگ وسحمس رکےت وہ وہ ا

 ےہ۔

 

 

 

 531 :دحثی ربمن

ِِب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُعَمُر ْبُن َحْفِص  َحَدَثنَا
َ
ْعَمُش  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
بُو َصاِلٍح  َحَدَثنَا      ،  اْْل

َ
ِِب َسِعيدٍ  َعنْ       ،  أ

َ
قَاَل      :قَاَل       ،  أ

بْرُِدوا بِالُظْهِر فَإَِن ِشَدَة احْلَِر ِمْن َفيِْح َجَهَنمَ "     :رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
بُو َعَوانَةَ        ،  َوََيََْي        ،  ُسْفيَانُ  تَاَبَعهُ       ، "أ

َ
،  َوأ

ْعَمِش  َعِن       
َ
 . اْْل
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ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اوباصحل ذوکان ےن اوب دیعس دخری ر ی اہلل  مہ ےس رمع نب صفح نب ایغث ےن ایبن ایک اہک ھجم ےس ریمے ابپ ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اشمع

رہظ وک ڈنھٹے وتق ںیم ڑپاھ رکو، ویکہکن رگیم یک دشت منہج یک اھبپ  (ہک رگیم ےک وممس ںیم) ےن رفامای یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ہنع ےک واہطس ےس ایبن ایک ہک

 ایفسن وثری، ٰییحی اور اوبوعاہن ےن اشمع ےک واہطس ےس یک ےہ۔ےس دیپا وہیت ےہ۔ اس دحثی یک اتمتعب 

 

 

 

 :بَاُب اِْلبَْراِد بِالُظْهِر ِِف الَسَفرِ  -11
 اس ابرے ںیم ہک رفس ںیم رہظ وک ڈنھٹے وتق ںیم ڑپانھ: ابب

 531 :دحثی ربمن

ِِب إِيَاٍس  َحَدَثنَا
َ
بُو احْلََسِن  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدُم ْبُن أ

َ
َزيَْد  َسِمْعُت      :قَاَل       َمْوََّل بِلَِِن َتيِْم اهللَِ،  ُمَهاِجر  أ

ِِب َذٍر الِْغَفاِريِ  َعنْ       ،  ْبَن وَْهٍب 
َ
ْن يُؤَِذَن لِلُظْهِر،       ٍر، ُكَنا َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف َسفَ "     :قَاَل       ،  أ

َ
َراَد الُْمؤَِذُن أ

َ
فَأ

بْرِْد،      :َفَقاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       
َ
ْن يُؤَِذَن،       أ

َ
َراَد أ

َ
ْينَا َِفَْء اّتُللُوِل،      :َفَقاَل ََلُ       ُثَم أ

َ
بْرِْد َحََّت َرأ

َ
يِِبُ َصىَل اهللَُ َفَقاَل اّنلَ       أ

بْرُِدوا بِالَصاَلةِ       إَِن ِشَدَة احْلَِر ِمْن َفيِْح َجَهَنَم،      :َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
 َتتََمَيُل      :َوقَاَل اْبُن َعَباٍس       ، "فَإَِذا اْشتََد احْلَُر فَأ

ُ
 .َتتََفَيأ

 ینب  می اہلل ےک الغم اہمرج اوبا نسح ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیم ےن زدی نب وبہ  ینہ ےس انس، وہ اوبذر افغری ر ی اہلل ہنع مہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس

اہلل ہیلع یلص  ےک اسھت ےھت۔ ؤمذن ےن اچاہ ہک رہظ یک اذان دے۔ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع وملس مہ اکی رفس ںیم روسل اہلل ےس  لق رکےت ےھت ہک اوہنں ےن اہک ہک

ےن رفامای ہک ڈنھٹا وہےن دو۔ بج مہ ےن  یلص اہلل ہیلع وملس رھپ اچاہ ہک اذان دے، نکیل آپ (وھتڑی دری دعب) ےن رفامای ہک وتق وک ڈنھٹا وہےن دو، ؤمذن ےن وملس

یم یک زیتی منہج یک اھبپ یک زیتی ےس ےہ۔ اس ےیل بج رگیم تخس وہ ےن رفامای ہک رگ یلص اہلل ہیلع وملس رھپ یبن رکمی (بت اذان یہک یئگ) ےلیٹ اک اسہی ڈالھ وہا دھکی ایل۔

ے (اک ظفل وج وسرۃ الحنل ںیم ےہ) «يتفيئو» اجای رکے وت رہظ یک امنز ڈنھٹے وتق ںیم ڑپاھ رکو۔ انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن رفامای

 

معی

انکھج، املئ ) « تتميل» ےک 

 ںیہ۔ (وہان

 

 

 

 :ِعنَْد الَّزَوالِ بَاُب َوقِْت الُظْهِر  -11
 اس ایبن ںیم ہک رہظ اک وتق وسرج ڈےنلھ رپ ےہ: ابب
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 .ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل بِالَْهاِجَرةِ      :َوقَاَل َجابِر  

 ڑپےتھ ےھت۔امنز  (رہظ یک) دورہپ یک رگیم ںیم یلص اہلل ہیلع وملس اور اجرب ر ی اہلل ہنع ےن اہک ہک یبن رکمی

 

 

 

 542 :دحثی ربمن

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ ْخرَبَ

َ
نَُس ْبُن َمالٍِك  أ

َ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه "      ،  أ

َ
أ

ُموًرا ِعَظاًما،       َفَقاَم لََعَ الِْمنرَْبِ فََذَكَر الَساَعَة،       َزاَغِت الَّشْمُس فََصىَل الُظْهَر، وََسلََم َخَرَج ِحنَي 
ُ
َن ِفيَها أ

َ
     :ُثَم قَاَل       فََذَكَر أ

ْل، 
َ
ٍء فَلْيَْسأ َل َعْن َِشْ

َ
ْن يَْسأ

َ
َحَب أ

َ
ٍء إََِل       َمْن أ لُوِن َعْن َِشْ

َ
تُُكْم َما ُدْمُت ِِف َمَقايَِم َهَذا، فَاَل تَْسأ ْخرَبْ

َ
ْكَُثَ اّنَلاُس ِِف        أ

َ
فَأ

ْن َيُقوَل       ابْلََُكِء، 
َ
ْكَُثَ أ

َ
،       َسلُوِن،      :َوأ ِِب ؟ قَاَل      :َفَقاَل       َفَقاَم َعبُْد اهللَِ ْبُن ُحَذافََة الَسْهِِمُ

َ
بُوَك ُحَذافَُة،      :َمْن أ

َ
ْن       أ

َ
ْكَُثَ أ

َ
ُثَم أ

ُعرَِضْت      :فََسَكَت ُثَم قَاَل       رَِضينَا بِاهللَِ َرًبا َوبِاْْلِْساَلِم ِدينًا َوبُِمَحَمٍد نَِبًيا،      :َفَقاَل       َفرَبََك ُعَمُر لََعَ ُرْكبَتَيِْه،       َسلُوِن،      :َيُقوَل 
َر ََكْْلرَْيِ َوالَْشِ       ًفا ِِف ُعْرِض َهَذا احْلَائِِّط، َعيََلَ اجْلََنُة َواّنَلاُر آنِ 

َ
 ".فَلَْم أ

بج   ہنع ےن ربخ دی ہکمہ ےس اوباامیلن مکح نب انعف ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس بیعش ےن زرہی یک رواتی ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ےھجم اسن نب ام ک ر ی اہلل

یلص اہلل ہیلع  رجحہ ےس ابرہ رشتفی الےئ اور رہظ یک امنز ڑپیھ۔ رھپ ربنم رپ رشتفی الےئ۔ اور ایقتم اک ذرک رفامای۔ اور آپ ہیلع وملسیلص اہلل  وسرج ڈالھ وت یبن رکمی

ویکہکن بج کت ںیم اس  ےن رفامای ہک ارگ یسک وک ھچک وپانھچ وہ وت وپھچ ےل۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہک ایقتم ںیم ڑبے میظع اومر شیپ آںیئ ےگ۔ رھپ آپ وملس

ربارب رفامےت اجےت ےھت ہک وج ھچک وپانھچ  یلص اہلل ہیلع وملس ہگج رپ وہں مت ھجم ےس وج یھب وپوھچ ےگ۔ ںیم اس اک وجاب رضور دوں اگ۔ ولگ تہب زایدہ روےن ےگل۔ آپ

ےن رفامای ہک اہمترے  یلص اہلل ہیلع وملس ریمے ابپ وکن ںیہ؟ آپ ملسیلص اہلل ہیلع و وہ وپوھچ۔ دبعاہلل نب ذحاہف یمہس ڑھکے وہےئ اور درایتف ایک ہک یبن رکمی

اب یھب ربارب رفام رےہ ےھت ہک وپوھچ ایک وپےتھچ وہ۔ اےنت ںیم رمع ر ی اہلل ہنع ادب ےس ونٹھگں ےک لب ھٹیب ےئگ اور اوہنں ےن  یلص اہلل ہیلع وملس ابپ ذحاہف ےھت۔ آپ

سپ اس اتسگیخ ےس مہ ابز آےت ںیہ ) ےک یبن وہےن ےس را ی اور وخش ںیہ۔ (یلص اہلل ہیلع وملس ) ، االسم ےک دنی وہےن اور دمحمرفامای ہک مہ اہلل اعتٰیل ےک ام ک وہےن

ایھب ایھب  ےن رفامای ہک یلص اہلل ہیلع وملس اخومش وہ ےئگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس اس رپ یبن رکمی (ےس اج اور ےب اج وساالت رکںی یلص اہلل ہیلع وملس ہک آپ

ک یس )اور ہن وکیئ ایسی ربی زیچ دیھکی (ک یس تنج یھت) ریمے اسےنم تنج اور منہج اس دویار ےک وکےن ںیم شیپ یک یئگ یھت۔ سپ ںیم ےن ہن ایسی وکیئ دمعہ زیچ دیھکی

 ۔(دوزخ یھت
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 541 :دحثی ربمن

َِب الِْمنَْهالِ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َحْفُص ْبُن ُعَمرَ  َحَدَثنَا
َ
ِِب بَْرَزةَ  َعنْ       ،  أ

َ
ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل "      ،  أ

 ِفيَها َما َبنْيَ الِستنَِي إََِل الِْمائَِة،       الُصبَْح، 
ُ
َحُدنَا َيْعرُِف َجِليَسُه َوَيْقَرأ

َ
،       َوأ َوُيَصيَِل الُظْهَر إَِذا َزالَِت الَّشْمُس َوالَْعرْصَ

قََْص الَْمِدينَِة يَرَْجَع َوالَّشْمُس َحَية  َونَِسيُت َما قَاَل ِِف الَْمْغرِِب،       
َ
َحُدنَا يَْذَهُب إََِل أ

َ
ِخرِي الِْعَّشاِء إََِل ثُلُِث       َوأ

ْ
َوََل ُيبَاِِل بِتَأ

ْو ثُلُِث اللَيِْل      :َفَقاَل       لَِقيتُُه َمَرًة،      : ُشْعبَةُ  قَاَل      : ُمَعاذ   َوقَاَل       ، "ُثَم قَاَل إََِل َشّْطِر اللَيِْل       اللَيِْل، 
َ
 .أ
یبن  ےس، اوہنں ےن اہک ہک ( ر ی اہلل ہنعہلضف نب دیبع) مہ ےس صفح نب رمع ےن ایبن ایک، ہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک اوبااہنملل یک رواتی ےس، اوہنں ےن اوبربزہ

اسھٹ ےس وس  یلص اہلل ہیلع وملس حبص یک امنز اس وتق ڑپےتھ ےھت بج مہ اےنپ اپس ےھٹیب وہےئ صخش وک اچہپن ہ ےت ےھت۔ حبص یک امنز ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

امنز ڑپےنھ ) ڑپےتھ بج وسرج ڈلھ اجات۔ اور رصع یک امنز اس وتق ہک مہ دمہنی ونمرہ یک آرخی دح کترہظ اس وتق  یلص اہلل ہیلع وملس کت آںیتی ڑپےتھ۔ اور آپ

اشعء یک امنز وک  یلص اہلل ہیلع وملس اجےت نکیل وسرج اب یھب زیت راتہ اھت۔ امنز رغمب اک اسن ر ی اہلل ہنع ےن وج وتق اتبای اھت وہ ےھجم اید ںیہن راہ۔ اور یبن رکمی (ےک دعب

وکیئ رحج ںیہن ےتھجمس ےھت۔ اور اعمذ ےن اہک ہک  (ؤمرخ رکےن ںیم) یئ رات کت دری رکےن ںیم وکیئ رحج ںیہن ےتھجمس ےھت، رھپ اوبااہنملل ےن اہک ہک آدیھ رات کتاہت

 ۔ ای اہتیئ رات کت ہبعش ےن رفامای ہک رھپ ںیم دوابرہ اوبااہنملل ےس الم وت اوہنں ےن رفامای

 

 

 

 542 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمد  َيْعِِن اْبَن ُمَقاتٍِل  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
،  ََغِلب  الَْقَّطانُ  َحَدثَِِن       ،  َخاِِلُ ْبُن َعبِْد الرَِْحَِن  أ

نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  بَْكِر بِْن َعبِْد اهللَِ الُْمَّزِنِ  َعنْ       
َ
ُكَنا إَِذا َصلَيْنَا َخلَْف رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم "     :قَاَل       ،  أ
 ".بِالَظَهائِِر فََسَجْدنَا لََعَ ِثيَابِنَا اِتَقاَء احْلَرِ 

 نب ابمرک ےن ربخ دی، اوہنں ےن اہک مہ ےس اخ د نب دبعارلنٰمح ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ھجم ےس مہ ےس دمحم نب اقم ل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ دبعاہلل

یلص اہلل  یبن رکمی (رگویمں ںیم) بج مہ اغبل اطقن ےن رکب نب دبعاہلل زمین ےک واہطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس آپ ےن رفامای ہک

 ےھچیپ رہظ یک امنز دورہپ دن ںیم ڑپےتھ ےھت وت رگیم ےس ےنچب ےک ےیل ڑپکوں رپ دجسہ ایک رکےت۔ےک  ہیلع وملس
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ِخرِي الُظْهِر إََِل الَْعرْصِ  -12
ْ
 :بَاُب تَأ

 اس ابرے ںیم ہک یھبک رہظ یک امنز رصع ےک وتق کت اتریخ رک ےک ڑپیھ اج یتکس ےہ: ابب

 543 :دحثی ربمن

بُو  َحَدَثنَا
َ
ّن "      ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  َجابِِر بِْن َزيْدٍ  َعنْ       ،  َعْمِرو بِْن ِدينَارٍ  َعنْ       ،  َِحَاد  ُهَو اْبُن َزيْدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  اّنُلْعَمانِ أ

َ
أ

يُوُب       ، "َوَثَماِّنيًا الُظْهَر َوالَْعرْصَ َوالَْمْغرَِب َوالِْعَّشاءَ اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َصىَل بِالَْمِدينَِة َسبًْعا 
َ
لََعلَُه ِِف ََلْلٍَة      :َفَقاَل أ

 .َعََس      :قَاَل       َمِّطرَيٍة، 
یبن  اوہنں ےن انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس ہک مہ ےس اوباامعنلن ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس امحد نب زدی ےن ایبن ایک رمعو نب دانیر ےس۔ اوہنں ےن اجرب نب زدی ےس،

اور رغمب اور  (یک آھٹ راعکت) ڑپںیھ۔ رہظ اور رصع(اکی اسھت) اور آھٹ راعکت (اکی اسھت) ےن دمہنی ںیم رہ رک است راعکت یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 راہ وہ۔ اجرب نب زدی ےن وجاب دای ہک اغًابل ااسی یہ وہ اگ۔اویب ایتخسین ےن اجرب نب زدی ےس وپاھچ اشدی رباست اک وممس  (یک است راعکت) اشعء

 

 

 

 :بَاُب َوقِْت الَْعرْصِ  -13
 امنز رصع ےک وتق اک ایبن: ابب

 544 :دحثی ربمن

نَُس ْبُن ِعيَاٍض  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن الُْمنِْذرِ  َحَدَثنَا
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشامٍ  َعنْ       ،  أ

َ
نَ       ،  أ

َ
ََكَن رَُسوُل "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  أ

َساَمةَ  َوقَاَل       ، "اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل الَْعرْصَ َوالَّشْمُس لَْم َُتُْرْج ِمْن ُحْجَرتَِها
ُ
بُو أ

َ
ِمْن َقْعِر  ِهَّشامٍ  َعنْ      : أ

 .اُحْجَرتِهَ 
 امیئ اع ہش دصہقی ر ی اہلل مہ ےس اربامیہ نب اذنملر ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اسن نب ایعض یثیل ےن ماشم نب رعوہ ےک واہطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اےنپ وا د ےس ہک

 ایھب دوھپ ابرہ ںیہن یتلکن یھت۔رصع یک امنز اےسی وتق ڑپےتھ ےھت ہک ان ےک رجحہ ںیم ےس  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اہنع ےن رفامای ہک
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 545 :دحثی ربمن

َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم "      ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَةُ  َحَدَثنَا
َ
أ

ُء ِمْن ُحْجَرتَِهاَصىَل   ".الَْعرْصَ َوالَّشْمُس ِِف ُحْجَرتَِها لَْم َيْظَهِر الَِْفْ
 اع ہش دصہقی ر ی اہلل مہ ےس ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ثیل نب دعس ےن انب اہشب ےس ایبن ایک، اوہنں ےن رعوہ نب زریب ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن

 ےن رصع یک امنز ڑپیھ وت دوھپ ان ےک رجحہ یہ ںیم یھت۔ اسہی واہں ںیہن الیھپ اھت۔ اہلل ہیلع وملسیلص  روسل اہلل اہنع ےس ہک

 

 

 

 541 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  الُّزْهِريِ  َعِن       ،  اْبُن ُعيَيْنَةَ  أ

ُء َبْعدُ  ،  َوََيََْي ْبُن َسِعيدٍ      : َمالِك   َوقَاَل       ، "وََسلََم يَُصيَِل َصاَلَة الَْعرْصِ َوالَّشْمُس َّطاِلَعة  ِِف ُحْجَرِِت لَْم َيْظَهِر الَِْفْ
ِِب َحْفَصةَ َواْبُن        ،  وَُشَعيْب        

َ
ْن َتْظَهرَ       ،  أ

َ
 .َوالَّشْمُس َقبَْل أ

 دصہقی ر ی اہلل اہنع مہ ےس اوبمیعن لضف نب دنیک ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ایفسن نب ہنییع ےن انب اہشب زرہی ےس ایبن ایک، اوہنں ےن رعوہ ےس، اوہنں ےن اع ہش

اامم ) رصع یک امنز ڑپےتھ وت وسرج ایھب ریمے رجحے ںیم اھجاتکن راتہ اھت۔ ایھب اسہی ہن الیھپ وہات اھت۔ اوبدبعاہللبج  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےس، آپ ےن رفامای ہک

ےک اافلظ  « والّشمس قبل أن تظهر» (زرہی ےس) ےتہک ںیہ ہک اامم ام ک اور ٰییحی نب دیعس، بیعش رمہمح اہلل اور انب ایب ہصفح ےک رواوتیں ںیم (اخبری رہمح اہلل

 ۔(نج اک بلطم ہی ےہ ہک دوھپ ایھب اورپ ہن ڑچیھ وہیت) ںیہ،

 

 

 

 541 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن ُمَقاتٍِل  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
ِِب      :قَاَل       ،  َسَياِر بِْن َساَلَمةَ  َعنْ       ،  َعوْف   أ

َ
َدَخلُْت أنَا َوأ

ْسلَِِمِ َعلَي
َ
ِِب بَْرَزَة اْْل

َ
ِِب       ،  أ

َ
ََكَن يَُصيَِل      :َكيَْف ََكَن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل الَْمْكتُوَبَة ؟ َفَقاَل "     :َفَقاَل ََلُ أ

وََّل ِحنَي تَ 
ُ
، الَْهِجرَي الَِِت تَْدُعوَّنَها اْْل قََْص الَْمِدينَِة       ْدَحُض الَّشْمُس َوُيَصيَِل الَْعرْصَ

َ
َحُدنَا إََِل رَْحِلِه ِِف أ

َ
ُثَم يَرِْجُع أ
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 ، ْن يُؤَِخَر الِْعَّشاَء الَِِت تَْدُعوَّنَها الَْعتَمَ       َونَِسيُت َما قَاَل ِِف الَْمْغرِِب،       َوالَّشْمُس َحَية 
َ
َوََكَن يَْكَرُه اّنَلْوَم       َة، َوََكَن يَْستَِحُب أ

 بِالِستنَِي إََِل الِْمائَةِ       َقبْلََها َواحْلَِديَث َبْعَدَها، 
ُ
 ".َوََكَن َينَْفِتُل ِمْن َصاَلِة الَْغَداِة ِحنَي َيْعرُِف الرَُجُل َجِليَسُه َوَيْقَرأ

 نب ابمرک ےن ربخ دی، اوہنں ےن اہک ںیمہ وعف ےن ربخ دی ایسر نب السہم ےس، اوہنں ےن ایبن ایک مہ ےس دمحم نب اقم ل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ دبعاہلل

رفض امنزںی نک ووتقں  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم اور ریمے ابپ اوبربزہ ایملس ر ی اہلل ہنع یک دختم ںیم احرض وہےئ۔ ان ےس ریمے وا د ےن وپاھچ ہک یبن رکمی ہک

ےتہک وہ وسرج ڈےنلھ ےک دعب ڑپےتھ ےھت۔ اور بج رصع ڑپےتھ اس ےک دعب وکیئ صخش دمہنی ےک  یلہپ امنز اوہنں ےن رفامای ہک دورہپ یک امنز ےسج متںیم ڑپےتھ ےھت۔ 

ےھجم اید ںیہن راہ۔ اور اشعء یک امنز ےسج  ااہتنیئ انکرہ رپ اےنپ رھگ واسپ اجات وت وسرج اب یھب زیت وہات اھت۔ ایسر ےن اہک ہک رغمب ےک وتق ےک قلعتم آپ ےن وج ھچک اہک اھت وہ

س وتق افرغ وہ ےتہک وہ اس ںیم دری وک دنسپ رفامےت ےھت اور اس ےس ےلہپ وسےن وک اور اس ےک دعب ابت تیچ رکےن وک اندنسپ رفامےت اور حبص یک امنز ےس ا «عتمه»مت

  امنز ںیم آپ اسھٹ ےس وس کت آںیتی ڑپاھ رکےت ےھت۔اجےت بج آدیم اےنپ رقبی ےھٹیب وہےئ دورسے صخش وک اچہپن اتکس اور حبص یک

 

 

 

 541 :دحثی ربمن

ِِب َّطلَْحةَ  َعنْ       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
َ
نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  إِْسَحاَق بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن أ

َ
ُكَنا "     :قَاَل       ،  أ

 ، نَْساُن إََِل بَِِن َعْمِرو بِْن َعوٍْف َفنَِجُدُهْم يَُصلُوَن الَْعرْصَ       نَُصيَِل الَْعرْصَ  ".ُثَم ََيُْرُج اْْلِ
اسن نب ام ک ر ی اہلل  اوہنں ےن مہ ےس دبعاہلل نب ہملسم یبنعق ےن ایبن ایک، وہ اامم ام ک رہمح اہلل ہیلع ےس، اوہنں ےن ااحسق نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ےس رواتی ایک،

یک دجسم ںیم اجات وت ان وک واہں رصع یک امنز  (ابقء) مہ رصع یک امنز ڑپھ ےتکچ اور اس ےک دعب وکیئ ینب رمعو نب وعف ہنع ےس اس دحثی وک رواتی ایک، اوہنں ےن رفامای ہک

 ڑپےتھ وہےئ اپات۔

 

 

 

 541 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  اْبُن ُمَقاتٍِل  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
بُو بَْكِر ْبُن ُعثَْماَن بِْن َسْهِل بِْن ُحنَيٍْف  أ

َ
بَا  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  أ

َ
أ

َماَمَة ْبَن َسْهٍل 
ُ
نَِس بِْن َمالٍِك  ُثَم َخرَْجنَا َحََّت َدَخلْنَا لََعَ       ْهَر، َصلَيْنَا َمَع ُعَمَر بِْن َعبِْد الَْعِّزيِّز الُظ "     :َيُقوُل       ،  أ

َ
فَوََجْدنَاُه  أ
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 ، ،      :َما َهِذهِ الَصاَلُة الَِِت َصلَيَْت ؟ قَاَل       يَا َعِم،      :َفُقلُْت       يَُصيَِل الَْعرْصَ  َعلَيِْه وََسلََم وََهِذهِ َصاَلُة رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ       الَْعرْصُ
 ".الَِِت ُكَنا نَُصيَِل َمَعهُ 

 ےن ربخ دی، اوہنں ےن اہک مہ ےس دمحم نب اقم ل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ دبعاہلل نب ابمرک ےن ربخ دی، اوہنں ےن اہک ںیمہ اوبرکب نب امثعن نب لہس نب فینح

مہ ےن رمع نب دبعازعلزی رہمح اہلل ہیلع ےک اسھت رہظ یک امنز ڑپیھ۔ رھپ مہ لکن رک اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع   ہکےس انس، وہ ےتہک ےھت (دعس نب لہس) ںیم ےن اوباامہم

ہی وکن یس امنز آپ ےن ڑپیھ ےہ۔ رفامای ہک رصع یک اور ایس وتق مہ ! یک دختم ںیم احرض وہےئ وت داھکی آپ امنز ڑپھ رےہ ںیہ۔ ںیم ےن رعض یک ہک اے رکمم اچچ

 ےک اسھت یھب ہی امنز ڑپےتھ ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس ل اہللروس

 

 

 

 552 :دحثی ربمن

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
نَُس ْبُن َمالٍِك  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ

َ
اهللَِ َصىَل اهللَُ ََكَن رَُسوُل "     :قَاَل       ،  أ

 ، ،       َفيَْذَهُب اَِلاِهُب إََِل الَْعَواِِل،       َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل الَْعرْصَ َوالَّشْمُس ُمْرتَِفَعة  َحَية  ِتيِهْم َوالَّشْمُس ُمْرتَِفَعة 
ْ
َوَبْعُض       َفيَأ

ْميَ 
َ
ْرَبَعِة أ

َ
ْو ََنْوِهِ الَْعَواِِل ِمْن الَْمِدينَِة لََعَ أ

َ
 ".اٍل أ

 اہلل ہنع ےن ایبن ایک، اوہنں مہ ےس اوباامیلن مکح نب انعف ےن ایبن ایک ہک اہک ںیمہ بیعش نب ایب زمحہ ےن زرہی ےس ربخ دی، اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس اسن نب ام ک ر ی

زیت رونش وہات اھت۔ رھپ اکی صخش دمہنی ےک ابالیئ العہق یک رطف اجات واہں ےنچنہپ ےک بج رصع یک امنز ڑپےتھ وت وسرج دنلب اور  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ےن رفامای ہک

 دمہنی ےک ابالیئ العہق ےک ضعب اقمامت رقتًابی اچر لیم رپ ای ھچک اےسی یہ واعق ںیہ۔ (زرہی ےن اہک ہک) دعب یھب وسرج دنلب راتہ اھت

 

 

 

 551 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  يُوُسَف َعبُْد اهللَِ ْبُن  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالِك   أ

َ
، "     :قَاَل       ،  أ ُثَم       ُكَنا نَُصيَِل الَْعرْصَ

ِتيِهْم َوالَّشْمُس ُمْرتَِفَعة  
ْ
 ".يَْذَهُب اَِلاِهُب ِمَنا إََِل ُقبَاٍء َفيَأ

 ہنع ےس ہک آپ اہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اہک ںیمہ اامم ام ک رہمح اہلل ہیلع ےن انب اہشب زرہی ےک واہطس ےس ربخ دی، اوہنں ےن اسن نب ام ک ر ی اہللمہ ےس دبع

 اجات وت وسرج ایھب دنلب وہات اھت۔اس ےک دعب وکیئ صخش ابقء اجات اور بج واہں چنہپ  (ےک اسھت یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی) مہ رصع یک امنز ڑپےتھ ےن رفامای
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 :بَاُب إِثِْم َمْن فَاَتتُْه الَْعرْصُ  -14
 اس ایبن ںیم ہک امنز رصع وھچٹ اجےن رپ انتک انگہ ےہ ؟: ابب

 552 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
أ

ْهلَُه َوَماََلُ "     :قَاَل       وََسلََم، 
َ
َّنَما ُوتَِر أ

َ
ي َتُفوتُُه َصاَلُة الَْعرْصِ َكأ بُو َعبْد اهللَِ       ، "اَِلِ

َ
ُكْم َوتَْرُت الرَ      :قَاَل أ ُجَل إَِذا َقتَلَْت ََلُ يََِتَ

َخْذَت ََلُ َماًَل 
َ
ْو أ

َ
 .قَِتياًل أ

یلص اہلل ہیلع  روسل اہلل ےس ہک مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اہک ںیمہ اامم ام ک ےن انعف ےک ذرہعی ےس ربخ اچنہپیئ، اوہنں ےن دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع

ےس  «وتر» اک ظفل آای ےہ وہ «يَتكم» یئگ وگای اس اک رھگ اور امل بس ٹل ایگ۔ اامم اخبری رہمح اہلل ےن رفامای ہک وسرۃ دمحم ںیم وجےن رفامای، سج یک امنز رصع وھچٹ  وملس
 ےتہک ںیہ یسک صخش اک وکیئ آدیم امر ڈاانل ای اس اک امل نیھچ انیل۔ «وتر» اکنال ایگ ےہ۔

 

 

 

 :بَاُب َمْن تََرَك الَْعرْصَ  -15
 ںیم ہک امنز رصع وھچڑ دےنی رپ انتک انگہ ےہ ؟ اس ایبن: ابب

 553 :دحثی ربمن

ِِب َكِثريٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ِهَّشام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمْسِلُم ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا
َ
ِِب قاَِلبَةَ  َعنْ       ،  ََيََْي ْبُن أ

َ
ِِب الَْمِليِح  َعنْ       ،  أ

َ
     :قَاَل  أ

،      :َفَقاَل       ِِف َغّْزَوٍة ِِف يَْوٍم ِذي َغيٍْم،  بَُريَْدةَ  ُكَنا َمعَ  َمْن تََرَك "     :فَإَِن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل       بَِكُروا بَِصاَلِة الَْعرْصِ
 ".َصاَلَة الَْعرْصِ َفَقْد َحِبَّط َعَملُهُ 

 نب زدی ےس ربخ دی۔ نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ماشم نب دبعاہلل دوتسایئ ےن ایبن ایک، اہک ںیمہ ٰییحی نب ایب ریثک ےن اوبالقہب دبعاہلل مہ ےس ملسم

ح ےس، اہک

ملي 
ل

ای ہک رصع یک امنز دلجی ڑپھ ول۔ ویکہکن یبن مہ ربدیہ ر ی اہلل ہنع ےک اسھت اکی رفس گنج ںیم ےھت۔ ارب و ابرش اک دن اھت۔ آپ ےن رفام اوہنں ےن اوبا

 ےن رفامای ہک سج ےن رصع یک امنز وھچڑ دی، اس اک کین لمع اضعئ وہ ایگ۔ یلص اہلل ہیلع وملس رکمی
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 :بَاُب فَّْضِل َصاَلِة الَْعرْصِ  -16
 امنز رصع یک تلیضف ےک ایبن ںیم: ابب

 554 :دحثی ربمن

ُكَنا ِعنَْد      :قَاَل       ،  َجِريرِ  َعنْ       ،  قَيٍْس  َعنْ       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَيةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  احْلَُميِْدُي  َحَدَثنَا
ْوَن َرَبُكْم َكَما تََرْوَن َهَذا الَْقَمَر، "     :َفَقاَل       َيْعِِن ابْلَْدَر،  َفنََظَر إََِل الَْقَمِر ََلْلَةً       اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  ََل       إِنَُكْم َسََتَ

ْن ََل ُتْغلَبُوا لََعَ َصاَلٍة َقبَْل ُّطلُوِع الَّشْمِس َوَقبَْل ُغُروبِهَ 
َ
       ا فَاْفَعلُوا، تَُّضاُموَن ِِف ُرْؤَيِتِه فَإِِن اْستََّطْعتُْم أ

َ
وََسبِْح      :ُثَم قََرأ

 .اْفَعلُوا ََل َتُفوَتَنُكمْ      : إِْسَماِعيُل  قَاَل       ، "31ِِبَْمِد َرِبَك َقبَْل ُّطلُوِع الَّشْمِس َوَقبَْل الُْغُروِب سورة ق آية 
اامسلیع نب ایب اخ د ےن سی نب ایب احزم ےس۔ اوہنں ےن رجری نب دبعاہلل یلجب مہ ےس دبعاہلل نب زریب دیمحی ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس رموان نب اعموہی ےن، اہک مہ ےس 

ےن اچدن رپ اکی رظن ڈایل رھپ رفامای ہک مت اےنپ  یلص اہلل ہیلع وملس یک دختم ںیم وموجد ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس مہ یبن رکمی ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن اہک ہک

 ےگ ےسیج اس اچدن وک اب دھکی رےہ وہ۔ اس ےک دےنھکی ںیم مت وک وکیئ زخ ت یھب ںیہن وہ یگ، سپ ارگ مت ااسی رک ےتکس وہ ہک وسرج ایس رطح دوھکی (آرخت ںیم) رب وک

ہلل ہیلع یلص ا ےس ںیہمت وکیئ زیچ روک ہن ےکس وت ااسی رضور رکو۔ رھپ آپ (رصع) اور وسرج رغوب وہےن ےس ےلہپ وایل امنز(رجف) ولطع وہےن ےس ےلہپ وایل امنز

رصع اور رجف یک ) ےن اہک ہک (راوی دحثی) اامسلیع  سپ اےنپ ام ک یک دمح و حیبست رک وسرج ولطع وہےن اور رغوب وہےن ےس ےلہپ۔  ےن ہی آتی التوت رفامیئ ہک وملس

 مت ےس وھچےنٹ ہن اپںیئ۔ ان اک ہشیمہ اخص  رر رپ دایھن روھک۔ (امنزںی

 

 

 555 :دحثی ربمن

ِِب الِّزنَادِ  َعنْ       ،  َمالِك   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا
َ
ْعَرِج  َعِن       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل       ،  أ

َ
أ

َوجَيْتَِمُعوَن ِِف َصاَلِة الَْفْجِر وََصاَلِة       َكة  بِاللَيِْل َوَماَلئَِكة  بِاّنَلَهاِر، َيتََعاَقبُوَن ِفيُكْم َماَلئِ "     :اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل 
 ، ْعلَُم بِِهْم،       الَْعرْصِ

َ
لُُهْم وَُهَو أ

َ
يَن بَاتُوا ِفيُكْم فَيَْسأ نَاُهْم وَُهْم يَُصلُوَن، تََركْ      :َكيَْف تََرْكتُْم ِعبَاِدي ؟ َفيَُقولُونَ       ُثَم َيْعُرُج اَِلِ

تَيْنَاُهْم َوُهْم يَُصلُونَ       
َ
 ".َوأ
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ی ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اامم ام ک رہمح اہلل ہیلع ےن اوبازلاند دبعاہلل نب ذوکان ےس، اوہنں ےن دبعارل

ی س

 

ي

 

ت

نٰمح نب رہزم ارعج ےس، اوہنں مہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

ےن رفامای ہک رات اور دن ںیم رفوتشں یک ڈویایٹں ندیتل ریتہ ںیہ۔ اور رجف اور رصع یک امنزوں  یلص اہلل ہیلع وملس ل اہللروس ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس ہک

احالہکن وہ ان اامتجع وہات ےہ۔ رھپ اہمترے اپس رےنہ واےل رفےتش بج اورپ ڑچےتھ ںیہ وت اہلل اعتٰیل وپاتھچ ےہ  (ڈوییٹ رپ آےن واولں اور رتصخ اپےن واولں اک) ںیم

امنز ڑپھ  (رجف یک) وت وہےس تہب زایدہ اےنپ دنبوں ےک قلعتم اجاتن ےہ، ہک ریمے دنبوں وک مت ےن سک احل ںیم وھچڑا۔ وہ وجاب دےتی ںیہ ہک مہ ےن بج اںیہن وھچڑا 

 امنز ڑپھ رےہ ےھت۔ (رصع یک) رےہ ےھت اور بج ان ےک اپس ےئگ بت یھب وہ

 

 

 

ْدرَكَ  -17
َ
 :َرْكَعًة ِمَن الَْعرْصِ َقبَْل الُْغُروِب  بَاُب َمْن أ

 وج صخش رصع یک اکی رتعک وسرج ڈوےنب ےس ےلہپ ےلہپ ڑپھ اکس وت اس یک امنز ادا وہ یئگ: ابب

 551 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  َشيْبَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  َسلََمةَ أ

َ
قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ      :قَاَل       ،  أ

ْن َتْغُرَب الَّشْمُس فَلْيُِتَم َصاَلتَُه، "     :َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
َحُدُكْم َسْجَدًة ِمْن َصاَلِة الَْعرْصِ َقبَْل أ

َ
ْدرََك أ

َ
ْدرََك سَ       إَِذا أ

َ
ْجَدًة ِمْن َوإَِذا أ

ْن َتّْطلَُع الَّشْمُس فَلْيُِتَم َصاَلتَهُ 
َ
 ".َصاَلِة الُصبِْح َقبَْل أ

یلص اہلل  روسل اہلل ہنع ےس ہکمہ ےس اوبمیعن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ابیشن ےن ٰییحی نب ایب ریثک ےس، اوہنں ےن اوبہملس ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل 

ایس رطح ارگ  (اس یک امنز ادا وہیئ ہن اضقء) رفامای ہک ارگ رصع یک امنز یک اکی رتعک یھب وکیئ صخش وسرج رغوب وہےن ےس ےلہپ اپ اکس وت وپری امنز ڑپےھےن  ہیلع وملس

 وسرج ولطع وہےن ےس ےلہپ رجف یک امنز یک اکی رتعک یھب اپ ےکس وت وپری امنز ڑپےھ۔

 

 

 

 551 :دحثی ربمن

بِيهِ  َعنْ       ،  َسالِِم بِْن َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  إِبَْراِهيمُ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  الَْعِّزيِّز ْبُن َعبِْد اهللَِ َعبُْد  َحَدَثنَا
َ
نَُه       ،  أ

َ
أ

ْخرَبَُه، 
َ
نَُه َسِمَع رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وَسَ       أ

َ
َمِم َكَما َبنْيَ "     :َيُقوُل       لََم، أ

ُ
إَِّنَما َبَقاُؤُكْم ِفيَما َسلََف َقبْلَُكْم ِمَن اْْل

ْعُّطوا       َصاَلِة الَْعرْصِ إََِل ُغُروِب الَّشْمِس، 
ُ
ْهُل اّتَلْوَراِة اّتَلْوَراَة َفَعِملُوا َحََّت إَِذا اّْنتََصَف اّنَلَهاُر َعَجُّزوا فَأ

َ
وِِتَ أ

ُ
ِقرَياًّطا أ
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ْعُّطوا ِقرَياًّطا ِقرَياًّط       ِقرَياًّطا، 
ُ
يَل َفَعِملُوا إََِل َصاَلِة الَْعرْصِ ُثَم َعَجُّزوا فَأ ْْنِ يِل اْْلِ ْْنِ ْهُل اْْلِ

َ
وِِتَ أ

ُ
وتِينَا الُْقْرآَن       ا، ُثَم أ

ُ
ُثَم أ

ْعِّطينَا ِقرَياَّطنْيِ ِقريَ 
ُ
، َفَعِملْنَا إََِل ُغُروِب الَّشْمِس فَأ ْهُل الِْكتَاَبنْيِ       اَّطنْيِ

َ
ْعَّطيَْت َهُؤََلِء ِقرَياَّطنْيِ      :َفَقاَل أ

َ
ْي َرَبنَا أ

َ
أ

ْكَُثَ َعَماًل ؟ َقاَل 
َ
ْعَّطيْتَنَا ِقرَياًّطا ِقرَياًّطا َوََنُْن ُكَنا أ

َ
ْجِركُ      :قَاَل اهللَُ َعَّز وََجَل      :ِقرَياَّطنْيِ َوأ

َ
ٍء َهْل َظلَْمتُُكْم ِمْن أ ْم ِمْن َِشْ

َشاءُ      :قَاَل       ََل،      :؟ قَالُوا
َ
وِتيِه َمْن أ

ُ
 ".َفُهَو فَّْضيَِل أ

ہلل امہنع ےس، اوہنں ےن اےنپ مہ ےس دبعازعلزی نب دبعاہلل اویسی ےن ایبن ایک، اہک ھجم ےس اربامیہ نب دعس ےن انب اہشب ےس، اوہنں ےن اسمل نب دبعاہلل نب رمع ر ی ا

رفام رےہ ےھت ہک مت ےس ےلہپ یک اوتمں ےک اقمہلب ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس آپ نب رمع ر ی اہلل امہنع ےس ہک اوہنں ےن روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس انس ابپ دبعاہلل

لمع ایک۔ آدےھ دن کت رھپ  (حبص ےس) رپ اہمتری زدنیگ رصف اینت ےہ انتج رصع ےس وسرج ڈوےنب کت اک وتق وہات ےہ۔ وتراۃ واولں وک وتراۃ دی یئگ۔ وت اوہنں ےن اس

رصع کت اس  (آدےھ دن ےس) ں ےنوہ اعزج آ ےئگ، اکم وپرا ہن رک ےکس، ان ولوگں وک ان ےک لمع اک ندہل اکی اکی ریقاط دای ایگ۔ رھپ الیجن واولں وک الیجن دی یئگ، اوہن

مہ وک رقآن الم۔ مہ ےن اس رپ وسرج ےک رغوب وہےن  (رصع ےک وتق)  اک ندہل دای ایگ۔ رھپرپ لمع ایک، اور وہ یھب اعزج آ ےئگ۔ ان وک یھب اکی اکی ریقاط ان ےک لمع

اںیہن وت آپ ےن دو دو ریقاط دےیئ اور ںیمہ ! ںیمہ دو دو ریقاط وثاب الم۔ اس رپ ان دوونں اتکب واولں ےن اہک۔ اے امہرے رپورداگر (اور اکم وپرا رک دای) کت لمع ایک

۔ اہلل احالہکن لمع مہ ےن ان ےس زایدہ ایک۔ اہلل زعولج ےن رفامای، وت ایک ںیم ےن ارج دےنی ںیم مت رپ ھچک ملظ ایک۔ اوہنں ےن رعض یک ہک ںیہنرصف اکی اکی ریقاط۔ 

 ریما لضف ےہ ےسج ںیم اچوہں دے اتکس وہں۔(زایدہ ارج دانی) اعتٰیل ےن رفامای ہک رھپ ہی

 

 

 

 551 :دحثی ربمن

بُو  َحَدَثنَا
َ
َساَمةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُكَريٍْب أ

ُ
بُو أ

َ
ِِب بُرَْدةَ  َعنْ       ،  بَُريْدٍ  َعنْ       ،  أ

َ
ِِب ُموََس  َعنْ       ،  أ

َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ،  أ

َجَر قَْوًما َيْعَملُوَن ََلُ َعَماًل إََِل اللَيِْل َفَعِملُوا إََِل نِْصِف واّنَلَصاَرى       َواَْلَهود،       َمثَُل الُْمْسِلِمنَي، "وََسلَمَ 
ْ
َكَمثَِل رَُجٍل اْسَتأ

َجَر آَخِريَن،      :َفَقالُوا      اّنَلَهاِر، 
ْ
ْجِرَك فَاْستَأ

َ
ْكِملُوا بَِقَيَة يَْوِمُكْم َولَُكُم اَِلِ      :َفَقاَل       ََل َحاَجَة ّنَلَا إََِل أ

َ
ّْطُت َفَعِملُوا أ ي َْشَ

 ، َجَر قَْوًما َفَعِملُوا بَِقَيَة يَْوِمِهْم َحََّت ََغبَِت الَّشْمُس       لََك َما َعِملْنَا،      :قَالُوا      َحََّت إَِذا ََكَن ِحنَي َصاَلِة الَْعرْصِ
ْ
فَاْستَأ

ْجَر الَْفِريَقنْيِ 
َ
 ".َواْستَْكَملُوا أ

ابپ  ء ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اوبااسہم ےن ربدی نب دبعاہلل ےک واہطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اوبربدہ اعرم نب دبعاہلل ےس، اوہنں ےن اےنپمہ ےس اوبرکبی دمحم نب الع

ونں اور وہید و اصنری یک ےن رفامای ہک املسم اہلل ہیلع وملس آپ یلص اوبومٰیس ارعشی دبعاہلل نب سی ر ی اہلل ہنع ےس۔ اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہک
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دای ہک ںیمہ  لال اکی اےسی صخش یک یس ےہ ہک سج ےن ھچک ولوگں ےس زمدوری رپ رات کت اکم رکےن ےک ےیل اہک۔ اوہنں ےن آدےھ دن اکم ایک۔ رھپ وجاب دے 

ایس وک وپرا رک  (ینعی آداھ دن) دن اک وج ہصح ابیق چب ایگ ےہرھپ اس صخش ےن دورسے زمدور البےئ اور ان ےس اہک ہک  (ہی وہید ےھت) اہمتری ارجت یک رضورت ںیہن،

وج ) سپ اس رسیتے رگوہ ےن (ہی اصنرٰی ےھت) دو۔ رشط ےک اطمقب زمدوری ںیہمت ےلم یگ۔ اوہنں ےن یھب اکم رشوع ایک نکیل رصع کت وہ یھب وجاب دے ےھٹیب۔

 ےلہپ دو رگووہں ےک اکم یک وپری زمدوری ےل یل۔ (الہ االسم ںیہ

 

 

 

 :بَاُب َوقِْت الَْمْغرِِب  -18
 رغمب یک امنز ےک وتق اک ایبن: ابب

 .جَيَْمُع الَْمِريُض َبنْيَ الَْمْغرِِب َوالِْعَّشاءِ      :َوقَاَل َعَّطاء  

 اور اطعء نب ایب رابح ےن اہک ہک رمضی اشعء اور رغمب دوونں وک اکی اسھت عمج رک ےل اگ۔

 

 

 

 551 :دحثی ربمن

ْوَزاِِعُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  الَْوَِلدُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن ِمْهَرانَ  َحَدَثنَا
َ
بُو اّنَلَجاِِشِ ُصَهيْب   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  اْْل

َ
َمْوََّل َرافِِع  أ

َحُدنَا "     :ُقوُل يَ       ،  َرافَِع ْبَن َخِديج َسِمْعُت      :قَاَل       بِْن َخِديٍج، 
َ
ُكَنا نَُصيَِل الَْمْغرَِب َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َفيَنرَْصُِف أ

 ".َوإِنَُه ََلُبرِْصُ َمَواقَِع َّنبِْلهِ 
و اوزار  ےن ایبن ایک، اہک ھجم ےس اوبااجنلیش ےن ایبن ایک، ان اک مہ ےس دمحم نب برہان ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ودیل نب ہملسم ےن، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس دبعارلنٰمح نب رمع

ےن رفامای ہک مہ رغمب  یلص اہلل ہیلع وملس آپ انم اطعء نب بیہص اھت اور ہی راعف نب دخجی ر ی اہلل ہنع ےک الغم ںیہ۔ اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن راعف نب دخجی ےس انس

 اکی صخش اےنپ ریت رگےن یک ہگج وک داتھکی اھت۔ (وت اانت ااجال ابیق راتہ اھت ہک) اسھت ڑپھ رک بج واسپ وہےت اور ریت ادنازی رکےتےک  یلص اہلل ہیلع وملس یک امنز یبن رکمی
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 512 :دحثی ربمن

ُُمََمِد بِْن َعْمِرو بِْن  َعنْ       ،  َسْعدٍ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َجْعَفرٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن بََّشارٍ  َحَدَثنَا
ّنْلَا     :قَاَل       ،  احْلََسِن بِْن َعيَِلٍ 

َ
َصيَِل الُظْهَر ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يُ "     :َفَقاَل       ،  َجابَِر ْبَن َعبِْد اهللَِ  قَِدَم احْلََجاُج فََسأ

،       بِالَْهاِجَرِة،  ْحيَانًا إَِذا َرآُهُم اْجتََمُعوا َعَجَل،       َوالَْمْغرَِب إَِذا وََجبَْت،       َوالَْعرْصَ َوالَّشْمُس نَِقَية 
َ
ْحيَانًا َوأ

َ
َوِإَذا َرآُهْم       َوالِْعَّشاَء أ

َخَر، 
َ
ْبَّطْوا أ

َ
ْو ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصلِيَها بَِغلٍَس َوالُصبَْح ََكنُوا       أ

َ
 ".أ

نب نسح نب یلع ےس، اوہنں ےن اہک  مہ ےس دمحم نب اشبر ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس دمحم نب رفعج ےن، اہک مہ ےس ہبعش نب اجحج ےن دعس نب اربامیہ ےس، اوہنں ےن دمحم نب رمعو

یلص  مہ ےن اجرب نب دبعاہلل ر ی اہلل امہنع ےس اس ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای ہک یبن رکمی (اور وہ امنز دری رک ےک ڑپاھای رکات اھت اس ےیل) اجحج اک زامہن آای ہک

رغمب وتق آےت یہ ڑپاھےت اور امنز اشعء وک رہظ یک امنز کیھٹ دورہپ ںیم ڑپاھای رکےت ےھت۔ ایھب وسرج اصف اور رونش وہات وت امنز رصع ڑپاھےت۔ امنز  اہلل ہیلع وملس

اور ولوگں اک ) دری رکےت۔یھبک دلجی ڑپاھےت اور یھبک دری ےس۔ بج دےتھکی ہک ولگ عمج وہ ےئگ ںیہ وت دلجی ڑپاھ دےتی اور ارگ ولگ دلجی عمج ہن وہےت وت امنز ںیم 

 ادنریھے ںیم ڑپےتھ ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس رکمی یبن (ہی اہک ہک) اور حبص یک امنز باحہب ر ی اہلل  مہن ای (ااظتنر رکےت

 

 

 

 511 :دحثی ربمن

ِِب ُعبَيْدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  الَْميِِّكُ ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا
َ
َعلَيِْه ُكَنا نَُصيَِل َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ "     :قَاَل       ،  َسلََمةَ  َعنْ       ،  يَِّزيُد ْبُن أ

 ".وََسلََم الَْمْغرَِب إَِذا تََوارَْت بِاحْلَِجاِب 
یلص اہلل ہیلع  مہ امنز رغمب یبن رکمی مہ ےس یکم نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس زیدی نب ایب دیبع ےن ایبن ایک ہملس نب اوکع ر ی اہلل ہنع ےس، رفامای ہک

 ج رپدے ںیم پھچ اجات۔ےک اسھت اس وتق ڑپےتھ ےھت بج وسر وملس

 

 

 

 512 :دحثی ربمن

َعبِْد اهللَِ بِْن  َعنْ       ،  َجابَِر ْبَن َزيْدٍ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َعْمُرو ْبُن ِدينَارٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
يًعا"     :قَاَل       ، َعَباٍس  يًعا َوَثَماِّنيًا ََجِ  ".َصىَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َسبًْعا ََجِ
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انس، وہ انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےک  مہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس رمعو نب دانیر ےن ایبن ایک، اہک ںیم ےن اجرب نب زدی ےس

رہظ اور رصع یک ) اکی اسھت آھٹ راعکت (رغمب اور اشعء یک) ےن است راعکت یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اےطس ےس ایبن رکےت ےھت۔ آپ ےن رفامای ہکو

 اکی اسھت ڑپںیھ۔ (امنزںی

 

 

 

ْن ُيَقاَل لِلَْمْغرِِب الِْعَّشاءُ  -19
َ
 :بَاُب َمْن َكِرَه أ

 اشعء انہک رکموہ اجاناس ابرے ںیم سج ےن رغمب وک : ابب

 513 :دحثی ربمن

بُو َمْعَمٍر ُهَو َعبُْد اهللَِ ْبُن َعْمٍرو َحَدَثنَا
َ
، َعبُْد اهللَِ ْبُن بَُريَْدةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  احْلَُسنْيِ  َعنْ       ،  َعبُْد الَْوارِِث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ الُْمَّزِنُ  َحَدثَِِن      :قَاَل       
َ
ْعَراُب لََعَ اْسِم َصاَلتُِكُم "     :أ

َ
ََل َتْغِلبََنُكُم اْْل

ْعَراُب َوَتُقوُل ِِهَ      :قَاَل       ، "الَْمْغرِِب 
َ
 .الِْعَّشاءُ      :اْْل

اہک ھجم ےس  ےن ایبن ایک، وج دبعاہلل نب رمعو ںیہ، اہک مہ ےس دبعاولارث نب دیعس ےن نیسح نب ذوکان ےس ایبن ایک، اہک مہ ےس دبعاہلل نب ربدیہ ےن،مہ ےس اوبرمعم 

اک احمورہ  (ینعی داہییت ولوگں) ےیل ارعابیک امنز ےک انم ےک   رغمب  ےن رفامای، ااسی ہن وہ ہک یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی دبعاہلل زمین ر ی اہلل ہنع ےن ایبن ایک ہک

 ےن رفامای ہک ندوی رغمب وک اشعء ےتہک ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس اہمتری زابونں رپ ڑچھ اجےئ۔ دبعاہلل نب لفغم ر ی اہلل ہنع ےن اہک ای وخد یبن رکمی

 

 

 

 :بَاُب ِذْكِر الِْعَّشاِء َوالَْعتََمِة َوَمْن َرآُه َواِسًعا -21
مہ اک ایبن اور وج ہی دوونں انم ےنیل ںیم وکیئ رہج ںیہن ایخل رکےت: ابب

 

عي
 اشعء اور 

بُو ُهَريَْرةَ 
َ
ْثَقُل الَصاَلِة لََعَ الُْمنَافِِقنَي الِْعَّشاُء َوالَْفْجُر،       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،      :قَاَل أ

َ
ُموَن َما ِِف لَْو َيْعلَ      :َوَقاَل       أ

بُو َعبْد اهللَِ       الَْعتََمِة َوالَْفْجِر، 
َ
ْن َيُقوَل الِْعَّشاُء،      :قَاَل أ

َ
َوِمْن َبْعِد َصالِة الِْعَّشاِء سورة اّنلور آية      :ِلَقْوَِلِ َتَعاََل       َواَِلْخِتيَاُر أ

ِِب ُموََس،  51
َ
ْعتََم بَِها، ُكَنا نَتَ      :قَاَل       َوُيْذَكُر َعْن أ

َ
َوقَاَل اْبُن       نَاوَُب اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِعنَْد َصاَلِة الِْعَّشاِء فَأ
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ْعتََم اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بِالِْعَّشاِء،      :وَََعئَِّشةُ       َعَباٍس، 
َ
ْعتََم اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ئَِّشَة، َعْن ََع      :َوقَاَل َبْعُّضُهمْ       أ

َ
أ

بُو بَْرَزةَ       ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل الِْعَّشاَء،      :َوقَاَل َجابِر        وََسلََم بِالَْعتََمِة، 
َ
 ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيْهِ      :َوقَاَل أ

نَس        وََسلََم يُؤَِخُر الِْعَّشاَء، 
َ
َخَر اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم الِْعَّشاَء اآْلِخَرَة،      :َوقَاَل أ

َ
يُوَب،       َوقَاَل اْبُن ُعَمَر،       أ

َ
بُو أ

َ
َواْبُن       َوأ

 .َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم الَْمْغرَِب َوالِْعَّشاءَ  َصىَل اّنَليِِبُ      :َعَباٍس رَِضَ اهللَُ َعنُْهمْ 

یلص اہلل ہیلع  ےس  لق رک ےک رفامای، ہک انمنیقف رپ اشعء اور رجف امتم امنزوں ےس زایدہ اھبری ںیہ، اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےن یبن رکمی

مہوہ ھجمس ےتکس ہک ! ےن رفامای ہک اکش وملس

 

عي
ےتہک ںیہ ہک اشعء انہک یہ  رتہ ےہ۔ ویکہکن  (اامم اخبری رہمح اہلل) اور رجف یک امنزوں ںیم انتک وثاب ےہ۔ اوبدبعاہلل (اشعء) 

امنز یبن  اوبومٰیس ارعشی ر ی اہلل ہنع ےس رواتی ےہ ہک مہ ےن اشعء یک (ںیم رقآن ےن اس اک انم اشعء رھک دای ےہ) « ومن بعد صالة العّشاء» اراشد ابری ےہ

 یک دجسم ںیم ڑپےنھ ےک ےیل ابری رقمر رک یل یھت۔ اکی رمہبت آپ ےن اےس رات ےئگ ڑپاھ۔ اور انب ابعس ر ی اہلل امہنع اور اع ہش ر ی اہلل یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

وک دری  «عتمه» ےن یلص اہلل ہیلع وملس  ےن  لق ایک ہک یبن رکمیےن امنز اشعء دری ےس ڑپیھ۔ ضعب ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع اہلل ہیلع وملس رکمی یلصاہنع ےن التبای ہک یبن 
اشعء ںیم دری  یلص اہلل ہیلع وملس ڑپےتھ ےھت۔ اوبربزہ ایملس ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہک یبن رکمی  اشعء  یلص اہلل ہیلع وملس ےس ڑپاھ۔ اجرب ر ی اہلل ہنع ےن اہک ہک یبن رکمی

آرخی اشعء وک دری ںیم ڑپےتھ ےھت۔ انب رمع، اوباویب اور انب ابعس ر ی اہلل  مہن ےن اہک ہک یبن  یلص اہلل ہیلع وملس اہک ہک یبن رکمی رکےت ےھت۔ اسن ر ی اہلل ہنع ےن

 ےن رغمب اور اشعء ڑپیھ۔ یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 

 

 

 514 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبَْدانُ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  اهللَِ َعبُْد  أ ْخرَبَ

َ
ِن      : َسالِم   قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  يُونُُس  أ ْخرَبَ

َ
َصىَل      :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ

ْقبََل َعلَيْنَا،       ُعو اّنَلاُس الَْعتََمَة، ّنَلَا رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََلْلًَة َصاَلَة الِْعَّشاِء َوِِهَ الَِِت يَدْ 
َ
ُثَم انرَْصََف فَأ

ْيتُْم ََلْلَتَُكْم َهِذهِ، "     :َفَقاَل       
َ
َرأ

َ
َحد        أ

َ
رِْض أ

َ
َس ِمائَِة َسنٍَة ِمنَْها ََل َيبََْق ِمَمْن ُهَو لََعَ َظْهِر اْْل

ْ
 ".فَإَِن َرأ

ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ دبعاہلل نب ابمرک ےن ربخ دی، اوہنں ےن اہک ںیمہ ویسن نب زیدی ےن ربخ دی زرہی ےس ہک اسمل ےن ہی مہ ےس دبعان دبعاہلل نب امثعن 

ےسج  ےن ںیمہ اشعء یک امنز ڑپاھیئ۔ یہی یلص اہلل ہیلع وملس اکی رات یبن رکمی دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن ربخ دی ہک (ریمے ابپ) اہک ہک ےھجم

ںیم  ےتہک ںیہ۔ رھپ ںیمہ اطخب رکےت وہےئ رفامای ہک مت اس رات وک اید رانھک۔ آج وج ولگ زدنہ ںیہ اکی وس اسل ےک زگرےن کت روےئ زنیم رپ ان «عتمه» ولگ

 ےس وکیئ یھب ابیق ںیہن رےہ اگ۔
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َخُروا -21
َ
ْو تَأ

َ
 :بَاُب َوقِْت الِْعَّشاِء إَِذا اْجتََمَع اّنَلاُس أ

 عمج وہ اجںیئ ای عمج وہےن ںیم دری رک دںی( دلجی ) امنز اشعء اک وتق بج ولگ : ابب

 515 :دحثی ربمن

،  احْلََسِن بِْن َعيَِلٍ ُُمََمِد بِْن َعْمٍرو ُهَو اْبُن  َعنْ       ،  َسْعِد بِْن إِبَْراِهيمَ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمْسِلُم ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا
ّنْلَا     :قَاَل       

َ
َوالَْعرْصَ       ََكَن يَُصيَِل الُظْهَر بِالَْهاِجَرِة، "     :َفَقاَل       َعِن َصاَلِة اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  َجابَِر ْبَن َعبِْد اهللَِ  َسأ

 ، َخَر،       َب إَِذا وََجبَْت، َوالَْمْغرِ       َوالَّشْمُس َحَية 
َ
 ".َوالُصبَْح بَِغلٍَس       َوالِْعَّشاَء إَِذا َكُُثَ اّنَلاُس َعَجَل َوإَِذا َقلُوا أ

مہ ےن  ےٹیب ںیہ، رفامای ہکاطبل ےک  مہ ےس ملسم نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ہبعش اجحج ےن دعس نب اربامیہ ےس ایبن ایک، وہ دمحم نب رمعو ےس وج نسح نب یلع نب ایب

یک امنز ےک ابرے ںیم درایتف ایک۔ وت آپ ےن رفامای ہک آپ امنز رہظ دورہپ ںیم ڑپےتھ ےھت۔ اور بج امنز  یلص اہلل ہیلع وملس اجرب نب دبعاہلل ر ی اہلل امہنع ےس یبن رکمی

ںیم ارگ ولگ دلجی عمج وہ اجےت وت دلجی ڑپھ ہ ےت اور ارگ آےن واولں یک   اشعء  اوررصع ڑپےتھ وت وسرج اصف رونش وہات۔ رغمب یک امنز وابج وہےت یہ ادا رفامےت، 

 دعتاد مک وہیت وت دری رکےت۔ اور حبص یک امنز ہنم ادنریھے ںیم ڑپاھ رکےت ےھت۔

 

 

 

 :بَاُب فَّْضِل الِْعَّشاءِ  -22
 یک تلیضف( ےک ےیل ااظتنر رکےن ) امنز اشعء : ابب

 511 :دحثی ربمن

نَ       ،  ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  ُعَقيٍْل  َعنْ       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ  َحَدَثنَا
َ
تُْه،  ََعئَِّشةَ  أ ْخرَبَ

َ
     :قَالَْت       أ

ْعتََم رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه "
َ
ْن َيْفُّشَو اْْلِْساَلُم،       وََسلََم ََلْلًَة بِالِْعَّشاِء، أ

َ
نَاَم      :َحََّت قَاَل ُعَمرُ       َفلَْم ََيُْرْج،       وََذلَِك َقبَْل أ

ْهِل الَْمْسِجدِ       النَِساُء َوالِصبْيَاُن فََخَرَج، 
َ
ْهِل      :َفَقاَل ِْل

َ
َحد  ِمْن أ

َ
ُكمْ َما يَنْتَِظُرَها أ رِْض َغرْيَ

َ
 ".اْْل

وہ ےس ہک اع ہش ر ی اہلل مہ ےس ٰییحی نب ریکب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ثیل نب دعس ےن لیقع ےک واےطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن انب اہشب ےس، اوہنں ےن رع

اس  یلص اہلل ہیلع وملس ڑپیھ۔ ہی االسم ےک ےنلیھپ ےس ےلہپ اک واہعق ےہ۔ آپ ےن اشعء یک امنز دری ےس یلص اہلل ہیلع وملس اکی رات روسل اہلل اہنع ےن اںیہن ربخ دی ہک
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رشتفی الےئ اور رفامای ہک اہمترے  یلص اہلل ہیلع وملس وتق کت ابرہ رشتفی ںیہن الےئ بج کت رمع ر ی اہلل ہنع ےن ہی ہن رفامای ہک وعرںیت اور ےچب وس ےئگ۔ سپ آپ

 ز اک ااظتنر ںیہن رکات۔العوہ داین ںیم وکیئ یھب ااسنن اس امن

 

 

 

 511 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن الَْعاَلءِ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
َساَمةَ  أ

ُ
بُو أ

َ
ِِب بُرَْدةَ  َعنْ       ،  بَُريْدٍ  َعنْ       ،  أ

َ
ِِب ُموََس  َعنْ       ،  أ

َ
ْصَحاِِب      :قَاَل       ،  أ

َ
نَا َوأ

َ
ُكنُْت أ

 ْ يَن قَِدُموا َميِِع ِِف الَسِفينَِة نُُّزوًَل ِِف بَِقيِع ُبّْطَحاَن َواّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بِال فَََكَن يَتَنَاوَُب اّنَليِِبَ َصىَل       َمِدينَِة، اَِلِ
ْصَحاِِب َوََلُ َبْعُض       نُْهْم، اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِعنَْد َصاَلِة الِْعَّشاِء لُُكَ ََلْلٍَة َّنَفر  مِ 

َ
نَا َوأ

َ
فََواَفْقنَا اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

ْمِرهِ، 
َ
ْعتََم بِالَصاَلِة َحََّت اْبَهاَر اللَيُْل،       الُّشْغِل ِِف َبْعِض أ

َ
فَلََما قَََض       َم فََصىَل بِِهْم، ُثَم َخَرَج اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَ       فَأ

ُه لََعَ رِْسِلُكمْ       َصاَلتَُه،  َحد  ِمَن اّنَلاِس يَُصيَِل َهِذهِ "     :قَاَل لَِمْن َحرََّضَ
َ
نَُه لَيَْس أ

َ
وا إَِن ِمْن نِْعَمِة اهللَِ َعلَيُْكْم أ بِْْشُ

َ
أ

ُكْم،  ْو قَاَل َما َصىَل       الَساَعَة َغرْيُ
َ
ُكمْ أ َحد  َغرْيُ

َ
،       ، "َهِذهِ الَساَعَة أ َي اللََْكَِمتنَْيِ

َ
بُو ُموََس      :قَاَل       ََل يَْدِري أ

َ
فَرََجْعنَا      :قَاَل أ

 .َفَفرِْحنَا بَِما َسِمْعنَا ِمْن رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
ںیم  اوبااسہم ےن ربدی ےک واہطس ےس، اوہنں ےن ایب ربدہ ےس اوہنں ےن اوبومٰیس ارعشی ر ی اہلل ہنع ےس، آپ ےن رفامای ہک مہ ےس دمحم نب العء ےن ایبن ایک اہک مہ ےس

رشتفی دمہنی ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ایقم ایک۔ اس وتق یبن رکمی  عیقب احطبن  آےئ ےھت (ہشبح ےس) ےن اےنپ ان اسویھتں ےک اسھت وج یتشک ںیم ریمے اسھت

یک دختم ںیم احرض وہا رکات اھت۔ اافتق ےس ںیم اور ریمے  یلص اہلل ہیلع وملس رےتھک ےھت۔ مہ ںیم ےس وکیئ ہن وکیئ اشعء یک امنز ںیم روزاہن ابری رقمر رک ےک یبن رکمی

یلص اہلل  یسک ت ی اعمہلم ںیم آپ) اکم ںیم وغشمل ےھت۔ اےنپ یسک یلص اہلل ہیلع وملس دختم ںیم احرض وہےئ۔ آپوملس یک یلص اہلل ہیلع  اکی اسیھت اکی رمہبت آپ

یلص اہلل ہیلع  سج یک وہج ےس امنز ںیم دری وہ یئگ اور رقتًابی آدیھ رات زگر یئگ۔ رھپ یبن رکمی (اور اوبرکب دصقی ر ی اہلل ہنع وگتفگ رفام رےہ ےھت ہیلع وملس

رضنی ےس رفامای ہک اینپ اینپ ہگج رپ واقر ےک اسھت ےھٹیب روہ اور اکی وخربخشی ونس۔ اہمترے وسا داین ںیم وکیئ رشتفی الےئ اور امنز ڑپاھیئ۔ امنز وپری رک ےکچ وت اح وملس

 ےن یھب امنز ںیہن ڑپیھ یھت۔ ہی نیقی ںیہن (اتم) ےن ہی رفامای ہک اہمترے وسا اس وتق یسک یلص اہلل ہیلع وملس یھب ااسی آدیم ںیہن وج اس وتق امنز ڑپاتھ وہ، ای آپ

ےس ہی نس رک تہب یہ  یلص اہلل ہیلع وملس ہک آپ ےن ان دو ولمجں ںیم ےس وکن اس ہلمج اہک اھت۔ رھپ راوی ےن اہک ہک اوبومٰیس ر ی اہلل ہنع ےن رفامای۔ سپ مہ یبن رکمی

 وخش وہ رک ولےٹ۔
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 :بَاُب َما يُْكَرُه ِمَن اّنَلْوِم َقبَْل الِْعَّشاءِ  -23
 اشعء ڑپےنھ ےس ےلہپ وسان اندنسپ ےہ اس ایبن ںیم ہک امنز: ابب

 511 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َساَلمٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب الِْمنَْهالِ  َعنْ       ،  َخاِِل  احْلََذاءُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الْوََهاِب اّثلََقِِفُ  أ

َ
ِِب  َعنْ       ،  أ

َ
أ

ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن يَْكَرُه اّنَلْوَم َقبَْل الِْعَّشاِء َواحْلَِديَث َبْعَدَها"      ،  بَْرَزةَ 
َ
 ".أ

اوبااہنملل ےس، اوہنں ےن اوبربزہ مہ ےس دمحم نب السم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دبعاولاہب یفقث ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اخ د ذحاء ےن ایبن ایک 

 اشعء ےس ےلہپ وسےن اور اس ےک دعب ابت تیچ رکےن وک اندنسپ رفامےت ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ایملس ر ی اہلل ہنع ےس ہک

 

 

 

 :بَاُب اّنَلْوِم َقبَْل الِْعَّشاِء لَِمْن ُغِلَب  -24
 یھب وسان درتس ےہارگ دنین اک ہبلغ وہ اجےئ وت اشعء ےس ےلہپ : ابب

 511 :دحثی ربمن

يُوُب ْبُن ُسلَيَْمانَ  َحَدَثنَا
َ
بُو بَْكرٍ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  أ

َ
ِن      : َصاِلُح ْبُن َكيَْسانَ  قَاَل       ،  ُسلَيَْمانَ  َعنْ       ،  أ ْخرَبَ

َ
،  اْبُن ِشَهاٍب  أ

نَ       ،  ُعْرَوةَ َعنْ       
َ
ْعتََم رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بِالِْعَّشاِء َحََّت نَاَداُه ُعَمُر الَصاَلَة نَاَم النَِساُء "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  أ

َ
أ

ُكْم،      :َفَقاَل       َوالِصبْيَاُن فََخَرَج،  رِْض َغرْيُ
َ
ْهِل اْْل

َ
َحد  ِمْن أ

َ
َوََكنُوا       َوََل يَُصىَل يَْوَمئٍِذ إََِل بِالَْمِدينَِة،      :قَاَل       َما يَنْتَِظُرَها أ

َولِ 
َ
ْن يَِغيَب الَّشَفُق إََِل ثُلُِث اللَيِْل اْْل

َ
 ".يَُصلُوَن ِفيَما َبنْيَ أ

ےھجم انب اہشب ےن رعوہ ےس ربخ دی ہک اع ہش ر ی اہلل مہ ےس اویب نب نامیلن ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اوبرکب ےن نامیلن ےس، ان ےس اصحل نب اسیکن ےن ایبن ایک ہک 

وعرںیت اور ےچب بس وس ےئگ۔ ! ےن اکی دہعف اشعء یک امنز ںیم دری رفامیئ۔ اہیں کت ہک رمع ر ی اہلل ہنع ےن اکپرا، امنز یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل اہنع ےن التبای ہک

ےن رفامای ہک روےئ زنیم رپ اہمترے العوہ اور وکیئ اس امنز اک ااظتنر ںیہن رکات۔ راوی  یلص اہلل ہیلع وملس آپ رھگ ےس ابرہ رشتفی الےئ، یلص اہلل ہیلع وملس بت آپ

دمہنی ےک وسا اور ںیہک ںیہن ڑپیھ اجیت یھت۔ باحہب اس امنز وک اشم یک رسیخ ےک اغبئ وہےن ےک دعب رات ےک ےلہپ اہتیئ ہصح  (ابامجتع) ےن اہک، اس وتق ہی امنز

 ڑپےتھ ےھت۔ ( وتق یھبیسک) کت
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 512 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َُمُْمود  َيْعِِن  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِن      :قَاَل       ،  َعبُْد الَرَزاقِ  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  اْبُن ُجَريٍْج  أ ْخرَبَ

َ
َعبُْد اهللَِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  نَافِع   أ

َخَرَها َحََّت َرقَْدنَا ِِف الَْمْسِجدِ "      ،  ُعَمرَ ْبُن 
َ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُشِغَل َعنَْها ََلْلًَة فَأ

َ
ُثَم       ُثَم اْستَيَْقْظنَا،       ، أ

رِْض يَنْتَِظُر الَصاَلَة "     :ُثَم قَاَل       يِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، ُثَم َخَرَج َعلَيْنَا اّنلَ       ُثَم اْستَيَْقْظنَا،       َرقَْدنَا، 
َ
ْهِل اْْل

َ
َحد  ِمْن أ

َ
لَيَْس أ

ُكْم،  َخَرَها،       َغرْيُ
َ
ْم أ

َ
قََدَمَها أ

َ
ْن َيْغِلبَُه اّنلَ       َوََكَن اْبُن ُعَمَر ََل ُيبَاِِل أ

َ
، "َوََكَن يَْرقُُد َقبْلََها      ْوُم َعْن َوقِْتَها، إَِذا ََكَن ََل ََيََْش أ

     : ِلَعَّطاءٍ  قُلُْت      : اْبُن ُجَريٍْج  قَاَل       
ں ےن اہک انعف ےن ربخ دی، اوہن مہ ےس ومحمد ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دبعارلزاق ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ انب رججی ےن ربخ دی، اوہنں ےن اہک ہک ےھجم

امنز ےک ااظتنر ںیم ےھٹیب ) اکی رات یسک اکم ںیم وغشمل وہ ےئگ اور تہب دری یک۔ مہ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ےھجم دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن ربخ دی ہک

رھگ ےس ابرہ رشتفی الےئ اور رفامای ہک داین اک وکیئ  یلص اہلل ہیلع وملس رکمیدجسم یہ ںیم وس ےئگ، رھپ مہ دیبار وہےئ، رھپ مہ وس ےئگ، رھپ مہ دیبار وہےئ۔ رھپ یبن  (وہےئ

ںیم ڑپےنھ وک وکیئ اتیمہ ںیہن دےتی ےھت۔ یھبک صخش یھب اہمترے وسا اس امنز اک ااظتنر ںیہن رکات۔ ارگ دنین اک ہبلغ ہن وہات وت انب رمع ر ی اہلل امہنع اشعء وک ےلہپ ڑپےنھ ای دعب 

 ےلہپ آپ وس یھب ہ ےت ےھت۔ انب رججی ےن اہک ںیم ےن اطعء ےس ولعمم ایک۔امنز اشعء ےس 
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ْعتََم رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََلْلًَة بِالِْعَّشاِء َحََّت َرقََد اّنَلاُس      :َيُقوُل       ،  اْبَن َعَباٍس  َوقَاَل َسِمْعُت 
َ
َواْستَيَْقُظوا أ

فََخَرَج نيَِِبُ اهللَِ َصىَل اهللَُ      : اْبُن َعَباٍس  قَاَل      : َعَّطاء   قَاَل       الَصاَلَة،      :َفَقاَل       َفَقاَم ُعَمُر ْبُن اْْلََّطاِب،       َوَرقَُدوا َواْستَيَْقُظوا، 
ّْنُظُر إََِلِْه اآْل 

َ
ِِن أ

َ
ِسِه، َعلَيِْه وََسلََم َكأ

ْ
ُسُه َماًء َواِضًعا يََدُه لََعَ َرأ

ْ
ْن      :َفَقاَل       َن َيْقُّطُر َرأ

َ
َمْرُتُهْم أ

َ
َمِِت َْل

ُ
ُشَق لََعَ أ

َ
ْن أ

َ
لَْوََل أ

سِ       يَُصلُوَها َهَكَذا، 
ْ
ُه اْبُن َعَباٍس ؟ َفبََدَد فَاْستَثْبَُت َعَّطاًء َكيَْف وََضَع اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم لََعَ َرأ

َ
ّْنبَأ

َ
ِه يََدُه َكَما أ

َصابِِعِه َشيْئًا ِمْن َتبِْديٍد، 
َ
ِس،       ِِل َعَّطاء  َبنْيَ أ

ْ
َصابِِعِه لََعَ َقْرِن الَرأ

َ
ّْطَراَف أ

َ
ِس       ُثَم وََضَع أ

ْ
ُثَم َضَمَها يُِمُرَها َكَذلَِك لََعَ الَرأ

ُذِن ِمَما ييََِل الْوَْجَه لََعَ الُصْدِغ،  َحََّت َمَسْت إِْبَهاُمهُ 
ُ
     :َوقَاَل       َونَاِحيَِة اللِْحيَِة ََل ُيَقرِصُ َوََل َيبُّْطُش إََِل َكَذلَِك،       َّطَرَف اْْل

ْن يَُصلُوا َهَكَذا
َ
َمْرُتُهْم أ

َ
َمِِت َْل

ُ
ُشَق لََعَ أ

َ
ْن أ

َ
 .لَْوََل أ
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ےن اکی رات اشعء یک امنز ںیم دری یک سج ےک ہجیتن ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس  دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس انس اھت ہک یبن رکمیںیم ےن وت اوہنں ےن رفامای ہک

اطعء ےن اہک ہک انب ابعس ر ی   امنز  رھپ دیبار وہےئ۔ آرخ ںیم رمع نب اطخب ر ی اہلل ہنع اےھٹ اور اکپرا ،  وس ےئگ۔ رھپ دیبار وہےئ رھپ وس ےئگ  (دجسم یہ ںیم) ولگ

ےک رس  یلص اہلل ہیلع وملس رھگ ےس رشتفی الےئ۔ وہ رظنم ریمی اگنوہں ےک اسےنم ےہ بج ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس اہلل امہنع ےن التبای ہک اس ےک دعب یبن رکمی

 ارگ ریمی اتم ےک ےیل لکشم ہن وہ اجیت، وت ںیم اںیہن مکح داتی ہک ابمرک ےس اپین ےک رطقے کپٹ رےہ ےھت اور آپ اہھت رس رپ رےھک وہےئ ےھت۔ آپ ےن رفامای ہک

ےک اہھت رس رپ رےنھک یک تیفیک ایک یھت؟ انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن  یلص اہلل ہیلع وملس اشعء یک امنز وک ایس وتق ڑپںیھ۔ ںیم ےن اطعء ےس زمدی قیقحت اچیہ ہک یبن رکمی

۔ اس رپ اطعء ےن اےنپ اہھت یک اایلگنں وھتڑی یس وھکل دںی اور اںیہن رس ےک اکی انکرے رپ راھک رھپ اںیہن الم رک ویں رس رپ اںیہن اس ےلسلس ںیم سک رطح ربخ دی یھت

رھپ یبن  اور اہک ہک ریھپےن ےگل ہک ان اک اوگناھٹ اکن ےک اس انکرے ےس وج رہچے ےس رقبی ےہ اور داڑیھ ےس اج اگل۔ ہن یتسس یک اور ہن دلجی، ہکلب اس رطح ایک

 ےن رفامای ہک ارگ ریمی اتم رپ لکشم ہن زگریت وت ںیم مکح داتی ہک اس امنز وک ایس وتق ڑپاھ رکںی۔ یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 

 

 

 :بَاُب َوقِْت الِْعَّشاِء إََِل نِْصِف اللَيْلِ  -25
 اس ابرے ںیم ہک اشعء یک امنز اک وتق آدیھ رات کت راتہ ےہ: ابب

بُو 
َ
ِخرَيَها     :بَْرَزةَ َوقَاَل أ

ْ
 .ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَْستَِحُب تَأ

 اس ںیم دری رکان دنسپ رفامای رکےت ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس اور اوبربزہ ر ی اہلل ہنع باحیب ےن اہک ہک یبن رکمی
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نٍَس  َعنْ       ،  ُِحَيٍْد الَّطِويِل  َعنْ       ،  َزائَِدةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  الُْمَحاِرِِّبُ َعبُْد الرَِحيِم  َحَدَثنَا
َ
َخَر اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه "     :قَاَل       ،  أ

َ
أ

َما إِنَُكْم ِِف َصاَلٍة َما اّْنتََظْرُتُموَها      قَْد َصىَل اّنَلاُس َونَاُموا،      :قَاَل  ُثمَ       ُثَم َصىَل،       وََسلََم َصاَلَة الِْعَّشاِء إََِل نِْصِف اللَيِْل، 
َ
، "أ

ِِب َمْرَيمَ  َوَزادَ       
َ
نَا اْبُن أ ْخرَبَ

َ
يُوَب  أ

َ
نًَسا َسِمعَ       ،  ُِحَيْد   َحَدثَِِن       ،  ََيََْي ْبُن أ

َ
ّْنُظُر إََِل َوبِيِص خَ  أ

َ
ِِن أ

َ
 .اتَِمِه ََلْلَتَئِذٍ َكأ

اشعء یک  (اکی دن) ےن یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی مہ ےس دبعارلمیح احمریب ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس زادئہ ےن دیمح  رلی ےس، اوہنں ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس ہک

اور مت ولگ بج کت امنز اک  (دورسی اسمدج ںیم ڑپےنھ واےل املسمنینعی ) امنز آدیھ رات ےئگ ڑپیھ۔ اور رفامای ہک دورسے ولگ امنز ڑپھ رک وس ےئگ وہں ےگ۔
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امنز یہ ڑپےتھ رےہ۔ انب رممی ےن اس ںیم ہی زایدہ ایک ہک ںیمہ ٰییحی نب اویب ےن ربخ دی۔ اہک ھجم ےس دیمح  رلی ےن ایبن ایک،  (وگای اسرے وتق) ااظتنر رکےت رےہ

 ات آپ یک اوگنیھٹ یک کمچ اک ہشقن اس وتق یھب ریمی رظنوں ےک اسےنم کمچ راہ ےہ۔اوہنں ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس ہی انس، وگای اس ر
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ُكَنا ِعنَْد اّنَليِِبِ َصىَل      : َجِريُر ْبُن َعبِْد اهللَِ  قَاَل ِِل       ،  قَيْس   َحَدَثنَا      ،  إِْسَماِعيَل  َعنْ       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
ْوَن َرَبُكْم َكَما تََرْوَن هَ "     :َفَقاَل       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إِْذ َّنَظَر إََِل الَْقَمِر ََلْلََة ابْلَْدِر،  َما ِإنَُكْم َسََتَ

َ
ْو ََل       َذا، أ

َ
ََل تَُّضاُموَن أ

ْن ََل ُتْغلَبُوا لََعَ َصاَلٍة َقبَْل ُّطلُوِع الَّشْمِس َوَقبَْل ُغُروبَِها فَاْفَعلُوا،       تَُّضاُهوَن ِِف ُرْؤَيِتِه، 
َ
وََسبِْح      :ُثَم قَاَل       فَإِِن اْستََّطْعتُْم أ

 ".132َوَقبَْل ُغُروبَِها سورة ّطه آية  ِِبَْمِد َرِبَك َقبَْل ُّطلُوِع الَّشْمِس 
 

 
کہ

 م یبن رکمیمہ ےس دسمد ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ٰییحی ےن اامسلیع ےس، اہک مہ ےس سی ےن ایبن ایک، اہک ھجم ےس رجری نب دبعاہلل ےن ایبن ایک، 

ہ

یک  یلص اہلل ہیلع وملس 

ااھٹیئ وج وچدوھںی رات اک اھت۔ رھپ رفامای ہک مت ولگ ےب وٹک اےنپ رب وک ایس رطح دوھکی ےگ ےسیج  ےن اچدن یک رطف رظن یلص اہلل ہیلع وملس دختم ںیم احرض ےھت آپ

ای ہی رفامای ہک ںیہمت اس ےک ددیار ںیم قلطم ہبش ہن وہ اگ اس ےیل ارگ مت ےس وسرج ےک  (اےس دےنھکی ںیم مت وک یسک مسق یک یھب زماخ ت ہن وہ یگ) اس اچدن وک دھکی رےہ وہ

ویکہکن ان یہ ےک لیفط ددیار ایہٰل بیصن وہ اگ ای ان یہ ووتقں ) یک امنزوں ےک ڑپےنھ ںیم وکاتیہ ہن وہ ےکس وت ااسی رضور رکو۔ (رجف اور رصع) ور رغوب ےس ےلہپولطع ا

سپ اےنپ رب ےک   «هافسبح ِبمد ربك قبل ّطلوع الّشمس وقبل غروب» ےن ہی آتی التوت رفامیئ یلص اہلل ہیلع وملس رھپ آپ (ںیم ہی روتی ےلم یگ

اامم اوبدبعاہلل اخبری رہمح اہلل ےن اہک ہک انب اہشب ےن اامسلیع ےک واہطس ےس وج سی ےس وباہطس   دمح یک حیبست ڑپھ وسرج ےک ےنلکن اور اس ےک رغوب وہےن ےس ےلہپ۔

 ۔ وک اصف دوھکی ےگ مت اےنپ رب  ےن رفامای یلص اہلل ہیلع وملس ہی زایدیت  لق یک ہک یبن رکمی (راوی ںیہ) رجری
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بُو ََجَْرةَ  َحَدثَِِن       ،  َهَمام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُهْدبَُة ْبُن َخاِِلٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب ُموََس  َعنْ       ،  أ

َ
ِِب بَْكِر بِْن أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  أ

َ
ّن رَُسوَل اهللَِ       ،  أ

َ
أ

ِِب ََجَْرةَ  َعنْ       ،  َهَمام   َحَدَثنَا     : اْبُن رََجاءٍ  َوقَاَل       ، "َمْن َصىَل الرَْبَْديِْن َدَخَل اجْلََنةَ "     :َعلَيِْه وََسلََم قَاَل َصىَل اهللَُ 
َ
نَ       ،  أ

َ
بَا  أ

َ
أ

ْخرَبَُه بَِهَذا،  بَْكِر ْبَن َعبِْد اهللَِ بِْن قَيٍْس 
َ
بُو ََجَْرةَ  َحَدَثنَا      ،  َهَمام   َحَدَثنَا      ،  َحَبانُ  َحَدَثنَا      ،  ْسَحاُق إِ  َحَدَثنَا      أ

َ
ِِب  َعنْ       ،  أ

َ
أ

بِيهِ  َعنْ       ،  بَْكِر بِْن َعبِْد اهللَِ 
َ
 .َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِمثْلَهُ       ،  أ

ےنپ ابپ ایبن ایک، اہک مہ ےس امہم ےن، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اوبرمجہ ےن ایبن ایک، اوبرکب نب ایب ومٰیس ارعشی ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن امہ ےس دہہب نب اخ د ےن 

وہ اگ۔ انب راجء ےن اہک ہک وت وہ تنج ںیم دالخ  (رجف اور رصع)ڑپںیھ (وتق رپ) ےن رفامای ہک سج ےن ڈنھٹے وتق یک دو امنزںی یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےس ہک

، اہک مہ ےس ابحن ےن، اوہنں مہ ےس امہم ےن اوبرمجہ ےس ایبن ایک ہک اوبرکب نب دبعاہلل نب سی ر ی اہلل ہنع ےن اںیہن اس دحثی یک ربخ دی۔ مہ ےس ااحسق ےن ایبن ایک

یلص اہلل ہیلع  اہلل ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن اےنپ وا د ےس، اوہنں ےن یبن رکمیےن اہک ہک مہ ےس امہم ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اوبرمجہ ےن ایبن ایک اوبرکب نب دبع

 ےس، یلہپ دحثی یک رطح۔ وملس

 

 

 

 :بَاُب َوقِْت الَْفْجرِ  -27
 امنز رجف اک وتق: ابب

 515 :دحثی ربمن

نٍَس  َعنْ       ،  َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  َهَمام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعْمُرو ْبُن ََعِصمٍ  َحَدَثنَا
َ
نَ       ،  أ

َ
َّنُهْم تََسَحُروا َمَع "      َحَدثَُه،  َزيَْد ْبَن ثَابٍِت  أ

َ
أ

ْو ِستنِيَ قَْدُر ََخْ      :قَاَل       َكْم بَيْنَُهَما،      :قُلُْت       ُثَم قَاُموا إََِل الَصاَلِة،       اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
 .َيْعِِن آيَةً       ، "ِسنَي أ

تب ر ی اہلل ہنع ےن ان ےس مہ ےس رمعو نب اعمص ےن ہی دحثی ایبن یک، اہک مہ ےس امہم ےن ہی دحثی ایبن یک داتدہ ےس، اوہنں ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس ہک زیدی نب اث

ےک اسھت رحسی اھکیئ، رھپ امنز ےک ےیل ڑھکے وہ ےئگ۔ ںیم ےن درایتف ایک ہک ان دوونں ےک  وملسیلص اہلل ہیلع  یبن رکمی (اکی رمہبت) ان ولوگں ےن ایبن ایک ہک

 درایمن سک دقر افہلص راہ وہ اگ۔ رفامای ہک انتج اچپس ای اسھٹ آتی ڑپےنھ ںیم رصف وہات ےہ اانت افہلص اھت۔
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 511 :دحثی ربمن

نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  َسِعيد   َحَدَثنَا      ،  َروًْحا َسِمعَ       ،  َحَسُن ْبُن َصَباٍح  ح َحَدَثنَا
َ
َن نيَِِبَ اهللَِ َصىَل اهللَُ "      ،  أ

َ
أ

، " َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إََِل الَصاَلِة فََصىَل فَلََما فََرََغ ِمْن َسُحورِِهَما قَاَم نيَِِبُ اهللَِ       َوَزيَْد ْبَن ثَابٍِت تََسَحَرا،       َعلَيِْه وََسلََم، 
نٍَس       

َ
 الرَُجُل ََخِْسنَي آيَةً      :َكْم ََكَن َبنْيَ فََراِغِهَما ِمْن َسُحورِِهَما وَُدُخولِِهَما ِِف الَصاَلِة ؟ قَاَل      :قُلْنَا ِْل

ُ
 .قَْدُر َما َيْقَرأ

دحثی ایبن یک، اوہنں ےن روح نب ابعدہ ےس انس، اوہنں ےن اہک مہ ےس دیعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن داتدہ ےس رواتی ایک، اوہنں ےن اسن  مہ ےس نسح نب ابصح ےن ہی

وت امنز ےک ےیل اےھٹ اور اور زدی نب اثتب ر ی اہلل ہنع ےن رحسی اھکیئ، رھپ بج وہ رحسی اھک رک افرغ وہےئ  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس ہک

انت ہک اکی صخش اچپس آںیتی ڑپھ امنز ڑپیھ۔ مہ ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک آپ یک رحسی ےس رفاتغ اور امنز یک ادتباء ںیم انتک افہلص اھت؟ اوہنں ےن رفامای ہک ا

 ےکس۔

 

 

 

 511 :دحثی ربمن

َويٍْس  َحَدَثنَا
ُ
ِِب أ

َ
ِخيهِ  َعنْ       ،  إِْسَماِعيُل ْبُن أ

َ
ِِب َحاِزمٍ  َعنْ       ،  ُسلَيَْمانَ  َعنْ       ،  أ

َ
نَُه َسِمعَ       ،  أ

َ
ُكنُْت "     :َيُقوُل       ،  َسْهَل ْبَن َسْعدٍ  أ

ْهيَِل، 
َ
تََسَحُر ِِف أ

َ
ْدرَِك َصاَلَة الَْفْجِر َمَع رَُسوِل اهللَِ َصىَل       أ

ُ
ْن أ

َ
 ". اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ ُثَم يَُكوُن َُسَْعة  ِِب أ

نب دانیر ےس ہک اوہنں ےن  مہ ےس اامسلیع نب ایب اوسی ےن ایبن ایک اےنپ اھبیئ دبعادیمحل نب ایب اوسی ےس، اوہنں ےن نامیلن نب البل ےس، اوہنں ےن ایب احزم ہملس

ےک اسھت امنز رجف اپےن ےک ےیل ےھجم دلجی رکین  یلص اہلل ہیلع وملس ات، رھپ یبن رکمیںیم اےنپ رھگ رحسی اھک لہس نب دعس ر ی اہلل ہنع باحیب ےس انس، آپ ےن رفامای ہک

 ڑپیت یھت۔

 

 

 

 511 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِن      :قَاَل       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  ُعَقيٍْل  َعنْ       ،  اللَيُْث  أ ْخرَبَ

َ
،  ُعْرَوُة ْبُن الُّزَبرْيِ  أ

نَ       
َ
تُْه، ََعئَِّشةَ  أ ْخرَبَ

َ
ٍت ُكَن نَِساُء الُْمْؤِمنَاِت يَّْشَهْدَن َمَع رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َصاَلَة الَْفْجِر ُمتَلَِفَعا"     :قَالَْت       أ

َحد  ِمَن الَْغلَِس ُثَم َينْقَ       بُِمُروِّطِهَن، 
َ
 ".ِلَْبَ إََِل ُبيُوتِِهَن ِحنَي َيْقِّضنَي الَصاَلَة ََل َيْعِرُفُهَن أ
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 ہک ےھجم رعوہ نب زریب مہ ےس ٰییحی نب ریکب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ ثیل ےن ربخ دی، اوہنں ےن لیقع نب اخ د ےس، اوہنں ےن انب اہشب ےس، اوہنں ےن اہک

و نین اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن اںیہن ربخ دی ہک ر ی اہلل ہنع

 

و
م
ل

ےک اسھت امنز رجف ڑپےنھ اچدروں ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس املسمن وعرںیت روسل اہلل ےن ربخ دی ہک ام ا

 اتکس اھت۔ ٹپل رک آیت ںیھت۔ رھپ امنز ےس افرغ وہ رک بج اےنپ رھگوں وک واسپ وہںیت وت اںیہن ادنریھے یک وہج ےس وکیئ صخش اچہپن ںیہن

 

 

 

ْدرََك ِمَن الَْفْجِر َرْكَعةً  -28
َ
 :بَاُب َمْن أ

 رجف یک اکی رتعک اک اپےن واال: ابب

 511 :دحثی ربمن

ْسلَمَ  َعنْ       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
َ
،  بُْْسِ بِْن َسِعيدٍ  َوَعنْ       ،  َعَّطاِء بِْن يََسارٍ  َعنْ       ،  َزيِْد بِْن أ

ْعَرِج وََعنِ       
َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       َُيَِدثُونَُه،  اْْل

َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل       ،  أ

َ
ْن "     :أ

َ
ْدرََك ِمَن الُصبِْح َرْكَعًة َقبَْل أ

َ
َمْن أ

 
َ
ْدرََك الَْعرْصَ       ْدرََك الُصبَْح، َتّْطلَُع الَّشْمُس َفَقْد أ

َ
ْن َتْغُرَب الَّشْمُس َفَقْد أ

َ
ْدرََك َرْكَعًة ِمَن الَْعرْصِ َقبَْل أ

َ
 ".َوَمْن أ

نب رہزم ارعج ےس، ان ارلنٰمح مہ ےس دبعاہلل نب ہملسم یبنعق ےن ایبن ایک اامم ام ک ےس، اوہنں ےن زدی نب املس ےس، اوہنں ےن اطعء نب اسیر اور رسب نب دیعس اور دبع

وسرج ےنلکن ےس  (امجتع ےک اسھت) ےن رفامای ہک سج ےن رجف یک اکی رتعک یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ونیتں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےک واےطس ےس ایبن ایک ہک

وسرج ڈوےنب ےس ےلہپ اپ یل، اس ےن رصع یک  (ےک اسھت امجتع) اپ ایل۔ اور سج ےن رصع یک اکی رتعک (ابامجتع اک وثاب) ےلہپ اپ یل اس ےن رجف یک امنز

 اپ ایل۔ (ابامجتع اک وثاب) امنز

 

 

 

ْدرََك ِمَن الَصاَلِة َرْكَعةً  -29
َ
 :بَاُب َمْن أ

 وج وکیئ یسک امنز یک اکی رتعک اپےل ، اس ےن وہ امنز اپیل: ابب

 512 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب َسلََمَة بِْن َعبِْد الرَِْحَِن  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالِك   أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
،  أ

ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل       
َ
ْدرََك َرْكَعًة ِمَن الَصاَل "     :أ

َ
ْدرََك الَصاَلةَ َمْن أ

َ
 ".ِة َفَقْد أ
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ی ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اامم ام ک ےن انب اہشب ےس، اوہنں ےن اوبہملس نب دبعارلنٰمح نب وعف ر ی اہلل ہنع

ی س

 

ي

 

ت

 ےس اوہنں ےن اوبرہریہ مہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

 اپ ایل۔ (ابامجتع اک وثاب) اپ یل اس ےن امنز (ابامجتع) رتعک امنزےن رفامای ہک سج ےن اکی  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ر ی اہلل ہنع ےس ہک

 

 

 

 :بَاُب الَصاَلِة َبْعَد الَْفْجِر َحََّت تَْرتَِفَع الَّشْمُس  -31
 اس ایبن ںیم ہک حبص یک امنز ےک دعب وسرج دنلب وہےن کت امنز ڑپےنھ ےک قلعتم ایک مکح ےہ ؟: ابب

 511 :دحثی ربمن

ِِب الَْعاَِلَةِ  َعنْ       ،  َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  ِهَّشام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ْبُن ُعَمرَ  َحْفُص  َحَدَثنَا
َ
َشِهَد ِعنِْدي      :قَاَل       ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  أ

رَْضاُهْم ِعنِْدي
َ
َن اّنَليِِبَ َصىَل "      ،  ُعَمرُ  رَِجال  َمرِْضُيوَن َوأ

َ
َق أ اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َّنََه َعْن الَصاَلِة َبْعَد الُصبِْح َحََّت تَْْشُ

بَا الَْعاَِلَةِ  ِمْعُت سَ       ،  َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  ُشْعبَةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا      ، "َوَبْعَد الَْعرْصِ َحََّت َتْغُرَب       الَّشْمُس، 
َ
،  أ

 .َحَدثَِِن نَاس  بَِهَذا     :قَاَل       ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       
 ےس، اوہنں ےن انب ابعس مہ ےس صفح نب رمع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ماشم دوتسایئ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن داتدہ نب داعہم ےس، اوہنں ےن اوبااعلہیل رعیف

یلص اہلل ہیلع  ریمے اسےنم دنچ ربتعم رضحات ےن وگایہ دی، نج ںیم بس ےس زایدہ ربتعم ریمے زندکی رمع ر ی اہلل ہنع ےھت، ہک یبن رکمی  امہنع ےس رفامای ہکر ی اہلل

ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ےن رجف یک امنز ےک دعب وسرج دنلب وہےن کت اور رصع یک امنز ےک دعب وسرج ڈوےنب کت امنز ڑپےنھ ےس عنم رفامای۔ مہ  وملس

اوہنں ےن رفامای ہک ھجم ےس دنچ ٰییحی نب دیعس اطقن ےن ہبعش ےس، اوہنں ےن داتدہ ےس ہک ںیم ےن اوبااعلہیل ےس انس، وہ انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس ایبن رکےت ےھت ہک 

 ۔(وج ےلہپ ذرک وہیئ) ولوگں ےن ہی دحثی ایبن یک۔

 

 

 

 512 :ربمندحثی 

ِن      :قَاَل       ،  ِهَّشامٍ  َعنْ       ،  ََيََْي ْبُن َسِعيدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب  أ

َ
ِن      :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
قَاَل رَُسوُل      :قَاَل       ،  اْبُن ُعَمرَ  أ

 ".ََل ََتََرْوا بَِصاَلتُِكْم ُّطلُوَع الَّشْمِس َوََل ُغرَها"     :مَ اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَ 
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ےن اہک ہک ےھجم دبعاہلل نب رمع  مہ ےس دسمد ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس اطقن ےن ماشم نب رعوہ ےس، اوہنں ےن اہک ہک ےھجم ریمے وا د رعوہ ےن ربخ دی، اوہنں

 ےن رفامای ہک امنز ڑپےنھ ےک ےیل وسرج ےک ولطع اور رغوب وہےن ےک ااظتنر ںیم ہن ےھٹیب روہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ر ی اہلل امہنع ےن ربخ دی ہک

 

 

 

 513 :دحثی ربمن

ِخُروا الَصاَلَة َحََّت "     :قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَاَل       ،  اْبُن ُعَمرَ  َحَدثَِِن      :َوقَاَل 
َ
إَِذا َّطلََع َحاِجُب الَّشْمِس فَأ

ِخُروا الَصاَلَة َحََّت تَِغيَب       تَْرتَِفَع، 
َ
 . َعبَْدةُ  تَاَبَعهُ       ، "َوإَِذا ََغَب َحاِجُب الَّشْمِس فَأ

ےن رفامای ہک بج وسرج اک اورپ اک انکرہ ولطع وہےن ےگل وت امنز ہن ڑپوھ  اہلل ہیلع وملس یلص روسل اہلل رعوہ ےن اہک ھجم ےس دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن ایبن ایک ہک

اطقن ےک اسھت دبعہ نب اہیں کت ہک وہ دنلب وہ اجےئ۔ اور بج وسرج ڈوےنب ےگل اس وتق یھب امنز ہن ڑپوھ، اہیں کت ہک رغوب وہ اجےئ۔ اس دحثی وک ٰییحی نب دیعس 

 ۔نامیلن ےن یھب رواتی ایک ےہ

 

 

 

 514 :دحثی ربمن

َساَمةَ  َعنْ       ،  ُعبَيُْد ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا
ُ
ِِب أ

َ
،  َحْفِص بِْن ََعِصمٍ  َعنْ       ،  ُخبَيِْب بِْن َعبِْد الرَِْحَِن  َعنْ       ،  ُعبَيِْد اهللَِ  َعنْ       ،  أ

ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       
َ
ّن رَُسوَل اهللَِ "      ،  أ

َ
َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َّنََه َعْن َبيَْعتنَْيِ َوَعْن ِلبَْستنَْيِ َوَعْن َصاَلَتنْيِ َّنََه َعْن الَصاَلِة  أ

وََعِن اَِلْحِتبَاِء ِِف ثَوٍْب       وََعِن اْشِتَماِل الَصَماِء،       َوَبْعَد الَْعرْصِ َحََّت َتْغُرَب الَّشْمُس،       َبْعَد الَْفْجِر َحََّت َتّْطلَُع الَّشْمُس، 
 ".وََعِن الُْمنَابََذِة َوالُْماَلَمَسةِ       َواِحٍد ُيْفِِض بَِفرِْجِه إََِل الَسَماِء، 

 ےس، اوہنں ےن ارلنٰمحمہ ےس دیبع نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن ایب ااسہم ےک واےطس ےس ایبن ایک۔ اوہنں ےن دیبعاہلل نب رمع ےس، اوہنں ےن بیبخ نب دبع

ےن دو رطح یک رخدی و رفوتخ اور دو رطح ےک ابلس اور دو ووتقں یک امنزوں  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی صفح نب اعمص ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس ہک

اامتشل  (اور ڑپکوں ںیم) رغوب وہےن کت امنز ڑپےنھ ےس عنم رفامایےن امنز رجف ےک دعب وسرج ےنلکن کت اور امنز رصع ےک دعب  یلص اہلل ہیلع وملس ےس عنم رفامای۔ آپ

اور رخدی و رفوتخ ) ینعی اکی ڑپکے ںیم وگٹ امر رک ےنھٹیب ےس عنم رفامای۔ (اابتحء) امصء ینعی اکی ڑپکا اےنپ اورپ اس رطح ٹیپل انیل ہک رشاگمہ لھک اجےئ۔ اور

 ےس عنم رفامای۔ انمذبہ اور المہسم وملس ےنیلص اہلل ہیلع  آپ (ںیم
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 :بَاُب ََل َيتََحَرى الَصاَلَة َقبَْل ُغُروِب الَّشْمِس  -31
 اس ابرے ںیم ہک وسرج ےنپھچ ےس ےلہپ دصق رک ےک امنز ہن ڑپےھ: ابب

 515 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل       ،  ابِْن ُعَمرَ  َعِن       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
     :أ

َحُدُكْم َفيَُصيَِل ِعنَْد ُّطلُوِع الَّشْمِس َوََل ِعنَْد ُغُروبَِها"
َ
 ".ََل َيتََحَرى أ

ی ےن ایبن ایک، ہک اہک ںیمہ اامم ام

ی س

 

ي

 

ت

ےن رفامای،  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل  ک ےن انعف ےس ربخ دی، اوہنں ےن انب رمع ر ی اہلل امہنع ےس ہکمہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

 ہن رانہ اچےیہ۔ وکیئ مت ںیم ےس ااظتنر ںیم ہن اھٹیب رےہ ہک وسرج ولطع وہےت یہ امنز ےک ےیل ڑھکا وہ اجےئ، ایس رطح وسرج ےک ڈوےنب ےک ااظتنر ںیم یھب

 

 

 

 511 :ربمندحثی 

ِن      :قَاَل       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َصاِلٍح  َعنْ       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن َسْعدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْعِّزيِّز ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
َعَّطاُء  أ

نَُه َسِمعَ       ،  ْبُن يَِّزيَد اجْلُنَْدِِعُ 
َ
بَا َسِعيٍد اْْلُْدِرَي  أ

َ
ََل َصاَلَة "     :َيُقوُل       َسِمْعُت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،      :َيُقوُل       ،  أ

 ".َوََل َصاَلَة َبْعَد الَْعرْصِ َحََّت تَِغيَب الَّشْمُس       َبْعَد الُصبِْح َحََّت تَْرتَِفَع الَّشْمُس، 
نب اہشب ےس، اوہنں دبعازعلزی نب دبعاہلل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس اربامیہ نب دعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اصحل ےس ہی دحثی ایبن یک، اوہنں ےن امہ ےس 

ےس انس،  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن یبن رکمی ہکےن اہک ھجم ےس اطعء نب زیدی دنجر  یثیل ےن ایبن ایک ہک اوہنں ےن اوب دیعس دخری ر ی اہلل ہنع ےس انس۔ اوہنں ےن رفامای 

امنز  رفام رےہ ےھت ہک رجف یک امنز ےک دعب وکیئ امنز وسرج ےک دنلب وہےن کت ہن ڑپیھ اجےئ، ایس رطح رصع یک امنز ےک دعب وسرج ڈوےنب کت وکیئ یلص اہلل ہیلع وملس آپ

 ہن ڑپیھ اجےئ۔
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 511 :دحثی ربمن

بَانَ ُُمََمُد  َحَدَثنَا
َ
ِِب اّتَلَياِح  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُغنَْدر   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ْبُن أ

َ
بَاّنَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  أ

َ
يَُحِدُث، ُِحَْراَن ْبَن أ

ْينَاُه يَُصلِيَها،  إِنَُكْم ّتَلَُصلُوَن َصاَلةً "     :قَاَل       ،  ُمَعاِوَيةَ  َعنْ       
َ
َولََقْد َّنََه       لََقْد َصِحبْنَا رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َفَما َرأ

 ".َعنُْهَما َيْعِِن الَرْكَعتنَْيِ َبْعَد الَْعرْصِ 
مہ ےس ہبعش ےن دحثی ایبن یک اوباایتلح زیدی نب دیمح ےس، اہک ہک ںیم ےن رمحان نب مہ ےس دمحم نب اابن ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دنغر دمحم نب رفعج ےن ایبن ایک، اہک ہک 

یلص اہلل ہیلع  اوھنں ےن رفامای ہک مت ولگ وت اکی ایسی امنز ڑپےتھ وہ ہک مہ روسل اہلل اابن ےس انس، وہ اعموہی نب ایب ایفسن ر ی اہلل امہنع ےس ہی دحثی ایبن رکےت ےھت ہک

ےن وت اس ےس عنم رفامای اھت۔ اعموہی ر ی  یلص اہلل ہیلع وملس وک وہ امنز ڑپےتھ ںیہن داھکی۔ ہکلب آپ یلص اہلل ہیلع وملس رےہ نکیل مہ ےن یھبک آپیک تبحص ںیم  وملس

 ۔(ےسج آپ ےک زامہن ںیم ضعب ولگ ڑپےتھ ےھت) اہلل ہنع یک رماد رصع ےک دعب دو روتعکں ےس یھت

 

 

 

 511 :دحثی ربمن

ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  َحْفِص بِْن ََعِصمٍ  َعنْ       ،  ُخبَيٍْب  َعنْ       ،  ُعبَيِْد اهللَِ  َعنْ       ،  َعبَْدةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َساَلمٍ  َحَدَثنَا
َ
،  أ

َوَبْعَد الَْعرْصِ َحََّت َتْغُرَب       َصاَلَتنْيِ َبْعَد الَْفْجِر َحََّت َتّْطلَُع الَّشْمُس،  َّنََه رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َعنْ "     :قَاَل       
 ".الَّشْمُس 

ےن صفح نب اعمص ےس، مہ ےس دمحم نب السم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس دبعہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن دیبعاہلل ےس ربخ دی، اوہنں ےن بیبخ ےس، اوہنں 

ےن دو وتق امنز ڑپےنھ ےس عنم رفامای، امنز رجف ےک دعب وسرج ےنلکن کت اور امنز رصع ےک دعب وسرج  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی وہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس ہکا

 رغوب وہےن کت۔

 

 

 

 :بَاُب َمْن لَْم يَْكَرهِ الَصاَلَة إََِل َبْعَد الَْعرْصِ َوالَْفْجرِ  -32
 اس صخش یک دلیل سج ےن طقف رصع اور رجف ےک دعب امنز وک رکموہ راھک ےہ: ابب

 وأبو هريرة      وأبو سعيد،       َواْبُن ُعَمَر،       َرَواُه ُعَمُر، 
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 اس وک رمع، انب رمع، اوبدیعس اور اوبرہریہ روضان اہلل مہیلع ےن ایبن ایک۔

 

 

 

 511 :دحثی ربمن

بُو  َحَدَثنَا
َ
يُوَب  َعنْ       ،  َِحَاُد ْبُن َزيْدٍ  َحَدَثنَا      ،  اّنُلْعَمانِ أ

َ
ْصَحاِِب "     :قَاَل       ،  ابِْن ُعَمرَ  َعِن       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  أ

َ
يُْت أ

َ
َصيَِل َكَما َرأ

ُ
أ

َحًدا يَُصيَِل بِلَيٍْل َوََل َّنَهاٍر َما َشاءَ       يَُصلُوَن، 
َ
ّْنََه أ

َ
ْن ََل ََتََرْوا ُّطلُوَع الَّشْمِس َوََل ُغُروَبَها      ، ََل أ

َ
 ".َغرْيَ أ

سج   ےس، آپ ےن رفامای ہکمہ ےس اوباامعنلن دمحم نب لضف ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس امحد نب زدی ےن اویب ےس اہک، اوہنں ےن انعف ےس، اوہنں ےن انب رمع ر ی اہلل امہنع

ڑپےتھ داھکی، ںیم یھب ایس رطح امنز ڑپاتھ وہں، یسک وک رواتک ںیہن۔ دن اور رات ےک سج ہصح ںیم یج اچےہ امنز ڑپھ اتکس ےہ، اہتبل  رطح ںیم ےن اےنپ اسویھتں وک امنز

 وسرج ےک ولطع اور رغوب ےک وتق امنز ہن ڑپاھ رکو۔

 

 

 

 :بَاُب َما يَُصىَل َبْعَد الَْعرْصِ ِمَن الَْفَوائِِت َوََنْوَِها -33
 دعب اضقء امنزںی ای اس ےک امدنن ًالثم انجزہ یک امنز وریغہ ڑپانھرصع ےک : ابب

بُو َعبْد اهللَِ 
َ
ِم َسلََمَة،      :َوقَاَل ُكَريْب       :قَاَل أ

ُ
،       َعْن أ َشَغلَِِن      :َوقَاَل       َصىَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َبْعَد الَْعرْصِ َرْكَعتنَْيِ

 .نَاس  ِمْن َعبِْد الَْقيِْس َعِن الَرْكَعتنَْيِ َبْعَد الُظْهرِ 

ےن رصع ےک دعب دو راعکت ڑپںیھ، رھپ رفامای ہک ونب دبعاسیقل ےک ودف ےس  یلص اہلل ہیلع وملس اور رکبی ےن ام ہملس ر ی اہلل اہنع ےک واہطس ےس ایبن ایک ہک یبن رکمی

  ڑپھ اکس اھت۔وگتفگ یک وہج ےس رہظ یک دو رںیتعک ںیہن
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 512 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
ْيَمنَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ِِب  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  َعبُْد الَْواِحِد ْبُن أ

َ
نَُه َسِمعَ       ،  أ

َ
ي َذَهَب بِِه َما "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  أ َواَِلِ

، تََرَكُهَما  َوََكَن يَُصيَِل َكِثرًيا ِمْن َصاَلتِِه قَاِعًدا َتْعِِن الَرْكَعتنَْيِ       َوَما لَِِقَ اهللََ َتَعاََل َحََّت َثُقَل َعِن الَصاَلِة،       َحََّت لَِِقَ اهللََ
 ، َمِتِه،       َما، َوََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصلِيهِ       َبْعَد الَْعرْصِ

ُ
ْن ُيثَِقَل لََعَ أ

َ
َوََكَن َُيُِب       َوََل يَُصلِيِهَما ِِف الَْمْسِجِد خَمَافََة أ

 ".َما َُيَِفُف َعنُْهمْ 
ایبن یک ہک اوہنں ےن اع ہش ر ی مہ ےس اوبمیعن لضف نب دنیک ےن ایبن ایک، ہک اہک مہ ےس دبعاولادح نب انمی ےن ایبن ایک، اہک ہک ھجم ےس ریمے ابپ انمی ےن دحثی 

ےن رصع ےک دعب یک دو راعکت وک یھبک  یلص اہلل ہیلع وملس وک اےنپ اہیں الب ایل۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس سج ےن روسل اہلل! اہلل یک مسق اہلل اہنع ےس انس، آپ ےن رفامای ہک

وک وافت ےس ےلہپ امنز ڑپےنھ ںیم ڑبی دوشاری شیپ آیت یھت۔  یلص اہلل ہیلع وملس ےلم۔ اور آپ ، اہلل اپک ےس اج یلص اہلل ہیلع وملس رتک ںیہن رفامای، اہیں کت ہک آپ

اںیہن وپری اپدنبی ےک اسھت ڑپےتھ ےھت نکیل اس وخف ےس ہک  یلص اہلل ہیلع وملس ھٹیب رک امنز ادا رفامای رکےت ےھت۔ ارگہچ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس رھپ ارثک آپ

  دجسم ںیم ںیہن ڑپےتھ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس اتم وک رگاں ابری وہ، اںیہن آپ (ڑپےنھ ںیگل اور اس رطحباحہب یھب ) ںیہک
م
سل

وو اینپ اتم اک یلص اہلل ہیلع و
ک

 اکلہ رانھک دنسپ اھت۔

 

 

 

 511 :دحثی ربمن

ِن      :قَاَل       ،  ِهَّشام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب  أ

َ
ْخِِت  ََعئَِّشةُ  قَالَْت       ،  أ

ُ
َما تََرَك اّنَليِِبُ َصىَل "اْبَن أ

 ".اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم الَسْجَدَتنْيِ َبْعَد الَْعرْصِ ِعنِْدي َقُّط 
ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ماشم نب رعوہ ےن ایبن ایک، اہک ہک ےھجم ریمے ابپ رعوہ ےن ربخ دی، اہک ہک اع ہش ر ی مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ٰییحی اطقن 

 ےن رصع ےک دعب یک دو راعکت ریمے اہیں یھبک رتک ںیہن ںیک۔ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی! ریمے اھبےجن اہلل اہنع ےن رفامای
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 512 :دحثی ربمن

ْسوَدِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  الَّشيْبَاِِنُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْواِحدِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ْبُن إِْسَماِعيَل ُموََس  َحَدَثنَا
َ
، َعبُْد الرَِْحَِن ْبُن اْْل

بِيهِ  َعنْ       
َ
َ "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ ا َوََل َعاَلِّنيًَة، َرْكَعتَاِن ل َرْكَعتَاِن       ْم يَُكْن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يََدُعُهَما َِسً

 ".َقبَْل َصاَلِة الُصبِْح َوَرْكَعتَاِن َبْعَد الَْعرْصِ 
مہ ےس ابیشین ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس دبعارلنٰمح نب اوسد ےن ایبن ایک، اوہنں ےن مہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس دبعاولادح نب زاید ےن ایبن ایک، اہک 

ےن یھبک رتک ںیہن رفامای، وپدیشہ وہ ای اعم ولوگں ےک  یلص اہلل ہیلع وملس آپ ےن رفامای ہک دو روتعکں وک روسل اہلل اےنپ ابپ ےس، اوہنں ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس ہک

 ےلہپ دو راعکت اور رصع یک امنز ےک دعب دو راعکت۔اسےنم، حبص یک امنز ےس 

 

 

 

 513 :دحثی ربمن

ِِب إِْسَحاَق  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َعرَْعَرةَ  َحَدَثنَا
َ
يُْت       ،  أ

َ
ْسوَدَ  قَاَل َرأ

َ
وقًا       ،  اْل ،  ََعئَِّشةَ  َشِهَدا لََعَ  َوَمْْسُ

تِيِِن ِِف يَْوٍم َبْعَد الَْعرْصِ إََِل َصىَل َرْكَعتنَْيِ "     :قَالَْت       
ْ
 ".َما ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَأ

اوھنں ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع  دجع وک داھکی ہکمہ ےس دمحم نب رعرعہ ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ہبعش ےن اوبااحسق ےس ایبن ایک، اہک ہک مہ ےن اوسد نب زیدی اور رسموق نب ا

 بج یھب ریمے رھگ ںیم رصع ےک دعب رشتفی الےئ وت دو رتعک رضور ڑپےتھ۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےک اس ےنہک رپ وگایہ دی ہک یبن رکمی

 

 

 

 :بَاُب اّتَلبِْكرِي بِالَصاَلِة ِِف يَْوِم َغيْمٍ  -34
 (ینعی وسریے ڑپانھ ) ےیل دلجی رکان ابدل واےل دونں ںیم امنز ےک : ابب

 514 :دحثی ربمن

ِِب َكِثريٍ  َعنْ       ،  ِهَّشام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَعاُذ ْبُن فََّضالَةَ  َحَدَثنَا
َ
ِِب قاَِلبَةَ  َعنْ       ،  ََيََْي ُهَو اْبُن أ

َ
نَ       ،  أ

َ
بَا الَْمِليِح  أ

َ
     :قَاَل       َحَدثَُه،  أ

َمْن تََرَك َصاَلَة الَْعرْصِ "     :قَاَل       بَِكُروا بِالَصاَلِة فَإَِن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،      :َفَقاَل       ِِف يَْوٍم ِذي َغيٍْم،  بَُريَْدةَ  ُكَنا َمعَ 
 ".َحِبَّط َعَملُهُ 
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ح اعرم نب ااسہم ذہیل  مہ ےس اعمذ نب اضفہل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک

ملي 
ل

مہ ےس ماشم دوتسایئ ےن ٰییحی نب ایب ریثک ےس ایبن ایک، وہ القہب ےس  لق رکےت ںیہ ہک اوبا

ہکن مہ ارب ےک دن اکی رمہبت ربدیہ نب بیصح ر ی اہلل ہنع باحیب ےک اسھت ےھت، اوہنں ےن رفامای ہک امنز وسریے ڑپاھ رکو۔ ویک ےن ان ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک

 ےن رفامای ہک سج ےن رصع یک امنز وھچڑی اس اک لمع ااکرت وہ ایگ۔ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی

 

 

 

َذاِن َبْعَد َذَهاِب الَْوقِْت  -35
َ
 :بَاُب اْل

 وتق لکن اجےن ےک دعب امنز ڑپےتھ وتق اذان دانی: ابب

 515 :دحثی ربمن

ةَ  َحَدَثنَا ِِب َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  ُحَصنْي   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن فَُّضيٍْل  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ِعْمَراُن ْبُن َميَْْسَ
َ
،  َعبِْد اهللَِ بِْن أ

بِيهِ َعنْ       
َ
نَا َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََلْلًَة،      :قَاَل       ،  أ َخاُف "     :قَاَل       لَْو َعَرْسَت بِنَا يَا رَُسوَل اهللَِ،      :اَل َبْعُض الَْقْومِ َفقَ       َِسْ

َ
أ

ْن َتنَاُموا َعِن الَصاَلِة، 
َ
وقُِظُكْم،      :قَاَل باَِلل        أ

ُ
نَا أ

َ
ْسنََد باَِلل  َظْهَرُه إََِل َراِحلَِتِه َفَغلَبَتُْه َعيْنَ       أ

َ
اُه َفنَاَم، فَاْضَّطَجُعوا َوأ

ْيَن َما قُلَْت ؟ قَاَل       يَا باَِلُل،      :َفَقاَل       فَاْستَيَْقَظ اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوقَْد َّطلََع َحاِجُب الَّشْمِس،       
َ
لِْقيَْت َعيََلَ      :أ

ُ
َما أ

ْرَواَحُكْم ِحنَي َشاَء َورََدَها َعلَيُْكْم ِحنَي َشاَء يَا باَِلُل، ِإَن اهللََ      :قَاَل       نَْوَمة  ِمثْلَُها َقُّط، 
َ
ِذْن بِاّنَلاِس        َقَبَض أ

َ
ُقْم فَأ

 ،
َ
 ".فَلََما اْرَتَفَعِت الَّشْمُس َواْبيَاَضْت قَاَم فََصىَل       بِالَصاَلِة َفتَوََضأ

 نب لیضف ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس نیصح نب دبعارلنٰمح ےن دبعاہلل نب ایب داتدہ ےس، اوہنں ےن اےنپ ابپ ےس، مہ ےس رمعان نب رسیمہ ےن رواتی ایک، اہک مہ ےس دمحم

آپ اب ڑپاؤ ڈال دےتی وت  رتہ وہات۔ ! ےک اسھت رات ںیم رفس رک رےہ ےھت۔ یسک ےن اہک ہک ای روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی (ربیخ ےس ولٹ رک) مہ اہک

اگ۔  ےن رفامای ہک ےھجم ڈر ےہ ہک ںیہک امنز ےک وتق یھب مت وسےت ہن رہ اجؤ۔ اس رپ البل ر ی اہلل ہنع وبےل ہک ںیم آپ بس ولوگں وک اگج دوں یلص اہلل ہیلع وملس آپ

دیبار وہےئ وت وسرج  یلص اہلل ہیلع وملس ر بج یبن رکمیانچہچن بس ولگ ٹیل ےئگ۔ اور البل ر ی اہلل ہنع ےن یھب اینپ ھٹیپ اجکوہ ےس اگل یل۔ اور ان یک یھب آھکن گل یئگ او

ےن  یلص اہلل ہیلع وملس وت ےن ایک اہک اھت۔ وہ وبےل آج ک یس دنین ےھجم یھبک ںیہن آیئ۔ رھپ روسل اہلل! ےن رفامای البل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اورپ اک ہصح لکن اکچ اھت۔ آپ

یلص اہلل ہیلع  اھٹ اور اذان دے۔ رھپ آپ! اتہ ےہ  ضب رک اتیل ےہ اور سج وتق اچاتہ ےہ واسپ رک داتی ےہ۔ اے البلرفامای ہک اہلل اعتٰیل اہمتری ارواح وک بج اچ

  ےن ووض ایک اور بج وسرج دنلب وہ رک رونش وہ ایگ وت آپ وملس

م
سل

 ے وہےئ اور امنز ڑپاھیئ۔یلص اہلل ہیلع و

 

ر
ھ
ک
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 :َبْعَد َذَهاِب الَْوقِْت بَاُب َمْن َصىَل بِاّنَلاِس ََجَاَعًة  -36
 اس ےک ابرے ںیم سج ےن وتق لکن اجےن ےک دعب اضقء امنز ولوگں ےک اسھت امجتع ےس ڑپیھ: ابب

 511 :دحثی ربمن

ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  ِهَّشام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَعاُذ ْبُن فََّضالَةَ  َحَدَثنَا
َ
َن ُعَمَر ْبَن       ،  َجابِِر بِْن َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  أ

َ
أ

َصيَِل       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :قَاَل       اْْلََّطاِب َجاَء يَْوَم اْْلَنَْدِق َبْعَد َما َغَرَبِت الَّشْمُس فََجَعَل يَُسُب ُكَفاَر قَُريٍْش، 
ُ
َما ِكْدُت أ

       َما َصلَيْتَُها، "     :قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َواهللَِ       الَّشْمُس َتْغُرُب،  الَْعرْصَ َحََّت ََكَدِت 
َ
َفُقْمنَا إََِل ُبّْطَحاَن َفتَوََضأ

نَا لََها فََصىَل الَْعرْصَ َبْعَد َما َغَرَبِت الَّشْمُس، 
ْ
 ". َبْعَدَها الَْمْغرَِب ُثَم َصىَل       لِلَصاَلِة َوتَوََضأ

ں ےن اوبہملس نب دبعارلنٰمح مہ ےس اعمذ نب اضفہل ےن دحثی  لق یک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ماشم دوتسایئ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن ٰییحی نب ایب ریثک ےس رواتی ایک، اوہن

وسرج رغوب وہےن ےک دعب آےئ اور وہ افکر  (اکی رمہبت) وہ دنخق ےک ومعق رپرمع نب اطخب ر ی اہلل ہنع زغ ےس، اوہنں ےن اجرب نب دبعاہلل ر ی اہلل امہنع ےس ہک

یلص اہلل  وسرج رغوب وہ ایگ، اور امنز رصع ڑپانھ ریمے ےیل نکمم ہن وہ اکس۔ اس رپ روسل اہلل! رقشی وک ربا الھب ہہک رےہ ےھت۔ اور آپ ےن اہک ہک اے اہلل ےک روسل

ےن واہں امنز ےک ےیل ووض ایک، مہ ےن یھب ووض انبای۔ اس  یلص اہلل ہیلع وملس یھب ںیہن ڑپیھ۔ رھپ مہ وادی احطبن ںیم ےئگ اور آپےن رفامای ہک امنز ںیم ےن  ہیلع وملس

 ےن رصع ڑپاھیئ اس ےک دعب رغمب یک امنز ڑپیھ۔ یلص اہلل ہیلع وملس وتق وسرج ڈوب اکچ اھت۔ ےلہپ آپ

 

 

 

 :فَلْيَُصِل إَِذا َذَكَرَها َوََل يُِعيُد إََِل تِلَْك الَصاَلةَ بَاُب َمْن نَِِسَ َصاَلًة  -37
 وج صخش وکیئ امنز وھبل اجےئ وت بج اید آےئ اس وتق ڑپھ ےل اور طقف ویہ امنز ڑپےھ: ابب

يَن َسنًَة لَْم يُِعْد إََِل تِلَْك الَصاَلَة ا  .لَْواِحَدةَ َوقَاَل إِبَْراِهيُم َمْن تََرَك َصاَلًة َواِحَدًة ِعْْشِ

 اور طقف ویہ امنز ڑپےھ اور اربامیہ یعخن ےن اہک وج صخش سیب اسل کت اکی امنز وھچڑ دے وت طقف ویہ اکی امنز ڑپھ ےل۔
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 511 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
نَِس  َعنْ       ،  َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  َهَمام   َحَدَثنَا     :قَاََل       ،  َوُموََس ْبُن إِْسَماِعيَل        ،  أ

َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ،  أ

ْكِري      ََل َكَفاَرَة لََها إََِل َذلَِك،       َمْن نَِِسَ َصاَلًة فَلْيَُصِل إَِذا َذَكَرَها، "     :قَاَل       وََسلََم،  قِْم الَصاَلَة ِِلِ
َ
     :َهَمام   قَاَل      : ُموََس  قَاَل       ، "َوأ

قِْم الَصاَلَة لّذِلْكَرى، 
َ
نَس   َحَدَثنَا      ،  َقتَاَدةُ  َحَدَثنَا      ،  َهَمام   َحَدَثنَا     : َحَبانُ  َوقَاَل       َسِمْعتُُه َيُقوُل َبْعُد َوأ

َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل       ،  أ

 .اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََنَْوهُ 
ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع   ےس اوبمیعن لضف نب دنیک اور ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، ان دوونں ےن اہک ہک مہ ےس امہم نب ٰییحی ےن داتدہ ےس ایبن ایک، اوہنںمہ

وھبل اجےئ وت بج یھب اید آ اجےئ اس وک ڑپھ ےل۔ اس اضقء ےن رفامای ارگ وکیئ امنز ڑپانھ  یلص اہلل ہیلع وملس آپ ےس، اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہک

امنز ریمے اید آےن رپ اقمئ رک۔ ومٰیس ےن اہک ہک مہ ےس امہم ےن دحثی ایبن یک ہک ںیم  (اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک) ےک وسا اور وکیئ افکرہ اس یک وہج ےس ںیہن وہات۔ اور

امنز ڑپھ ریمی اید ےک ےیل۔ ابحن نب الہل ےن اہک، مہ ےس امہم ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس داتدہ ےن، اہک مہ ےس اسن ر ی ےن داتدہ ر ی اہلل ہنع ےس انس وہ ویں ڑپےتھ ےھت 

 ےس، رھپ ایسی یہ دحثی ایبن یک۔ یلص اہلل ہیلع وملس اہلل ہنع ےن، اوہنں ےن یبن رکمی

 

 

 

وََّل  -38
ُ
وََّل فَاْل

ُ
 :بَاُب قََّضاِء الَصلََواِت اْل

 یئک امنزںی اضقء وہ اجںیئ وت ان وک رتبیت ےک اسھت ڑپانھارگ : ابب

 511 :دحثی ربمن

نَا      ،  ََيََْي الَْقَّطانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب َكِثريٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ِهَّشام   أ

َ
ِِب  َعنْ       ،  ََيََْي ُهَو اْبُن أ

َ
،  َسلََمةَ أ

َصيَِل الَْعرْصَ َحََّت َغَرَبْت،      :َوقَاَل       َجَعَل ُعَمُر يَْوَم اْْلَنَْدِق يَُسُب ُكَفارَُهْم، "     :قَاَل       ،  َجابِرِ َعنْ       
ُ
ّنْلَا      :قَاَل       َما ِكْدُت أ َفَْنَ

 ".َم َصىَل الَْمْغرَِب ثُ       ُبّْطَحاَن فََصىَل َبْعَد َما َغَرَبِت الَّشْمُس، 
وج ایب ریثک ےک ےٹیب ںیہ دحثی مہ ےس دسمد ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس اطقن ےن، اہک ہک مہ ےس ماشم دوتسایئ ےن دحثی ایبن یک، اہک ہک مہ ےس ٰییحی ےن 

افکر وک ربا الھب ےنہک ےگل۔ رفامای ہک  (اکی دن)  اہلل ہنع زغوہ دنخق ےک ومعق رپرمع ر ی ایبن یک اوبہملس ےس، اوہنں ےن اجرب ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن رفامای ہک

یلص اہلل ہیلع  آپ) امنز رصع ہن ڑپھ اکس۔ اجرب ر ی اہلل ہنع ےن ایبن ایک ہک رھپ مہ وادی احطبن یک رطف ےئگ۔ اور (ڑلایئ یک وہج ےس) وسرج رغوب وہ ایگ، نکیل ںیم

 سمش ےک دعب ڑپیھ اس ےک دعب رغمب ڑپیھ۔رغوب  (ےن رصع یک امنز وملس
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 :بَاُب َما يُْكَرُه ِمَن الَسَمِر َبْعَد الِْعَّشاءِ  -39
 ینعی داین یک ابںیت رکان رکموہ ےہ «سمر»اشعء یک امنز ےک دعب : ابب

ضؤلون ِف موضع اجلمع و أصل السمر ههنا السمر یف الفقه واْلري بعد العّشاء السامر واجلمع السمار والسامر 
 .القمر و َكنوا يتحدثون فيه

الص ںیم اچدن  «سمر» اس آتی ںیم عمج ےک ینعم ںیم ےہ۔ «سامر» ےہ اور ظفل «سمار» یہ ےس الکن ےہ۔ اس یک عمج «سمر» اک ظفل وج رقآن ںیم ےہ «سامر»

 یک روینش وک ےتہک ںیہ، الہ رعب اچدنین راوتں ںیم پگ پش ایک رکےت ےھت۔

 

 

 

 511 :دحثی ربمن

بُو الِْمنَْهالِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعوْف   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
ِِب إََِل      :قَاَل       ،  أ

َ
ِِب بَْرَزَة  اّْنَّطلَْقُت َمَع أ

َ
أ

ْسلَِِمِ 
َ
ِِب      :َفَقاَل ََلُ       ،  اْْل

َ
ََكَن يَُصيَِل الَْهِجرَي      :َكيَْف ََكَن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل الَْمْكتُوَبَة ؟ قَاَل "      َحِدْثنَا، أ

 ، وََّل ِحنَي تَْدَحُض الَّشْمُس َوُيَصيَِل الَْعرْصَ
ُ
َحدُ       َوِِهَ الَِِت تَْدُعوَّنَها اْْل

َ
قََْص الَْمِدينَِة َوالَّشْمُس ُثَم يَرِْجُع أ

َ
ْهِلِه ِِف أ

َ
نَا إََِل أ

 ، ْن يُؤَِخَر الِْعَّشاَء،      :قَاَل       َونَِسيُت َما قَاَل ِِف الَْمْغرِِب،       َحَية 
َ
َوََكَن يَْكَرُه اّنَلْوَم َقبْلََها َواحْلَِديَث      :قَاَل       َوََكَن يَْستَِحُب أ

 ِمَن الِستنَِي إََِل الِْمائَةِ       َبْعَدَها، 
ُ
َحُدنَا َجِليَسُه َوَيْقَرأ

َ
 ".َوََكَن َينَْفِتُل ِمْن َصاَلِة الَْغَداِة ِحنَي َيْعرُِف أ

ںیم  ےن، اوہنں ےن اہک ہکہم مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس اطقن ےن، اہک مہ ےس وعف ارعایب ےن، اہک ہک مہ ےس اوبااہنملل ایسر نب الس

رفض امنزںی  یلص اہلل ہیلع وملس اےنپ ابپ السہم ےک اسھت اوبربزہ ایملس ر ی اہلل ہنع یک دختم ںیم احرض وہا۔ ان ےس ریمے وا د اصبح ےن وپاھچ ہک روسل اہلل

ےسج مت  (رہظ) «هجري» یلص اہلل ہیلع وملس رفامای ہک آپڑپےتھ ےھت۔ مہ ےس اس ےک ابرے ںیم ایبن رفامےیئ۔ اوہنں ےن  (ینعی نک نک اواقت ںیم) سک رطح

ےک رصع ڑپےنھ ےک دعب وکیئ یھب صخش اےنپ رھگ واسپ وہات اور وہ یھب دمہنی ےک بس ےس  یلص اہلل ہیلع وملس ٰولصۃ اوٰیل ےتہک وہ وسرج ڈےتلھ یہ ڑپےتھ ےھت۔ اور آپ

  رے ںیم آپ ےن وج ھچک اتبای ےھجم اید ںیہن راہ۔ اور رفامای ہک اشعء ںیم آپآرخی انکرہ رپ وت وسرج ایھب اصف اور رونش وہات۔ رغمب ےک اب
م
سل
ا ریخ دنسپ یلص اہلل ہیلع و

 

ي

افرغ وہےت وت مہ اےنپ رقبی ےھٹیب  یلص اہلل ہیلع وملس رفامےت ےھت۔ اس ےس ےلہپ وسےن وک اور اس ےک دعب ابت رکےن وک دنسپ ںیہن رکےت ےھت۔ حبص یک امنز ےس بج آپ

 رجف ںیم اسھٹ ےس وس کت آںیتی ڑپےتھ ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس ورسے صخش وک اچہپن ہ ےت۔ آپوہےئ د
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 :بَاُب الَسَمِر ِِف الِْفْقِه َواْْلرَْيِ َبْعَد الِْعَّشاءِ  -41
 اس ابرے ںیم ہک ےلئسم اسملئ یک ابںیت اور کین ابںیت اشعء ےک دعب یھب رکان درتس ےہ: ابب

 122 :دحثی ربمن

بُو َعيَِلٍ احْلَنَِِفُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن الَصَباِح  َحَدَثنَا
َ
َوَراَث       ،  احْلََسنَ  اّْنتََظْرنَا     :قال      ،  قَُرُة ْبُن َخاِِلٍ  َحَدَثنَا      ،  أ

نَُس ْبُن َمالٍِك  قَاَل      :ُثَم قَاَل       َدََعنَا ِجرَياُّننَا َهُؤََلِء،      :َفَقاَل       َعلَيْنَا َحََّت قَُربْنَا ِمْن َوقِْت ِقيَاِمِه فََجاَء، 
َ
انتََظْرنَا اّنَليِِبَ َصىَل      : أ

ََل إَِن اّنَلاَس قَْد َصلَْوا ُثَم "     :َفَقاَل       َّطبَنَا، فََجاَء فََصىَل ّنَلَا ُثَم خَ       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َذاَت ََلْلٍَة َحََّت ََكَن َشّْطُر اللَيِْل َيبْلُُغُه، 
َ
أ

،      : احْلََسنُ  قَاَل       ، "َوإِنَُكْم لَْم تََّزالُوا ِِف َصاَلٍة َما اّْنتََظْرُتُم الَصاَلةَ       َرقَُدوا،  رْيٍ َما اّْنتََظُروا اْْلرَْيَ
َوإَِن الَْقْوَم ََل يََّزالُوَن خِبَ

نٍَس،      : قَُرةُ  قَاَل       
َ
 .َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       ُهَو ِمْن َحِديِث أ

ی اکی دن نسح رصبی رہمح اہلل ےن ڑب مہ ےس دبعاہلل نب ابصح ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اوبیلع دیبعاہلل یفنح ےن، اہک مہ ےس رقہ نب اخ د دسویس ےن، اوہنں ےن اہک ہک

اس ) رفامای ہک ریمے ان ڑپوویسں ےن ےھجم الب ایل اھت (وطبر ذعمرت) دری یک۔ اور مہ آپ اک ااظتنر رکےت رےہ۔ بج ان ےک اےنھٹ اک وتق رقبی وہ ایگ وت آپ آےئ اور

یلص  اک ااظتنر رکےت رےہ۔ رقتًابی آدیھ رات وہ یئگ وت آپ وملسیلص اہلل ہیلع  رھپ التبای ہک اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےن اہک اھت ہک مہ اکی رات یبن رکمی (ےیل دری وہ یئگ

امنز ےک رشتفی الےئ، رھپ ںیمہ امنز ڑپاھیئ۔ اس ےک دعب ہبطخ دای۔ سپ آپ ےن رفامای ہک دورسوں ےن امنز ڑپھ یل اور وس ےئگ۔ نکیل مت ولگ بج کت  اہلل ہیلع وملس

۔ اامم نسح رصبی رہمح اہلل ےن رفامای ہک ارگ ولگ یسک ریخ ےک ااظتنر ںیم ےھٹیب رںیہ وت وہ یھب ریخ یک احتل یہ ںیم ںیہ۔ ااظتنر ںیم رےہ وہ وگای امنز یہ یک احتل ںیم رےہ وہ

 ےس رواتی یک ےہ۔ اہلل ہیلع وملس رکمی یلصرقہ نب اخ د ےن اہک ہک نسح اک ہی وقل یھب اسن ر ی اہلل ہنع یک دحثی اک ےہ وج اوہنں ےن یبن 

 

 

 

 121 :ربمندحثی 

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
بُو بَْكٍر اْبُن        ،  َسالُِم ْبُن َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ

َ
َوأ

ِِب َحثَْمةَ 
َ
نَ       ،  أ

َ
فَلََما َسلََم قَاَم       َصىَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َصاَلَة الِْعَّشاِء ِِف آِخِر َحيَاتِِه،      :قَاَل       ،  ُعَمرَ َعبَْد اهللَِ ْبَن  أ

ْيتَُكْم ََلْلَتَُكْم َهِذهِ فَإَِن "     :َفَقاَل       اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
َرأ

َ
رِْض أ

َ
َس ِمائٍَة ََل َيبََْق ِمَمْن ُهَو اَْلَْوَم لََعَ َظْهِر اْْل

ْ
َرأ
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 ، َحد 
َ
حَ       أ

َ
اِديِث َعْن ِمائَِة َسنٍَة، فَوَِهَل اّنَلاُس ِِف َمَقالَِة رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إََِل َما َيتََحَدثُوَن ِمْن َهِذهِ اْْل

رِْض،      :ا قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ َوإَِّنمَ       
َ
َّنَها َُتِْرُم َذلَِك الَْقْرنَ       ََل َيبََْق ِمَمْن ُهَو اَْلَْوَم لََعَ َظْهِر اْْل

َ
 ".يُِريُد بَِذلَِك أ

 زرہی ےس ربخ دی، اہک ہک ھجم ےس اسمل نب دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع اور اوبرکب مہ ےس اوباامیلن مکح نب انعف ےن ایبن ایک اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ بیعش نب ایب زمحہ ےن

ےن اشعء یک امنز ڑپیھ اینپ زدنیگ ےک آرخی زامےن ںیم۔ السم  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی نب ایب ہمثح ےن دحثی ایبن یک ہک دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن رفامای ہک

 ڑھکے وہےئ اور رفامای ہک اس رات ےک قلعتم ںیہمت ھچک ولعمم ےہ؟ آج اس روےئ زنیم رپ ےنتج ااسنن زدنہ ںیہ۔ وس اسل دعب ان ںیم ےس وکیئریھپےن ےک دعب آپ 

ہنع ےن ہی اھجمس ہک وس ربس  اوبوعسمد ر ی اہلل) اک الکم  ےنھجم ںیم یطلغ یک اور فلتخم ابںیت رکےن ےگل۔ یلص اہلل ہیلع وملس یھب ابیق ںیہن رےہ اگ۔ ولوگں ےن یبن رکمی

زنیم رپ ےتسب ںیہ۔ ان ںیم ےس وکیئ یھب آج ےس اکی  (اس وگتفگ ےک وتق) اک دصقم رصف ہی اھت ہک وج ولگ آج یلص اہلل ہیلع وملس احالہکن آپ (دعب ایقتم آےئ یگ

 زگر اجےئ اگ۔اک بلطم ہی اھت ہک وس ربس ںیم ہی رقن  یلص اہلل ہیلع وملس دصی دعب ابیق ںیہن رےہ اگ۔ آپ

 

 

 

ْهلِ  -41
َ
 :بَاُب الَسَمِر َمَع الَّضيِْف َواْل

 وگتفگ رکان( اشعء ےک دعب ) اینپ ویبی ای امہمن ےس رات وک : ابب

 122 :دحثی ربمن

بُو اّنُلْعَمانِ  َحَدَثنَا
َ
ِِب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمْعتَِمُر ْبُن ُسلَيَْمانَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
بُو ُعثَْمانَ  َحَدَثنَا      ،  أ

َ
ِِب  َعنْ       ،  أ

َ
َعبِْد الرَِْحَِن بِْن أ

نَاًسا ُفَقَراَء،       ،  بَْكرٍ 
ُ
ْصَحاَب الُصَفِة ََكنُوا أ

َ
َن أ

َ
َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       أ

َ
نَْدُه َّطَعاُم اثْننَْيِ َمْن ََكَن عِ "     :قَاَل       َوأ

،       فَلْيَْذَهْب بِثَاِلٍث،  ْو َساِدس 
َ
ْرَبع  فََخاِمس  أ

َ
بَا بَْكٍر َجاَء بِثاََلثٍَة،       َوإِْن أ

َ
َن أ

َ
ٍة،       َوأ فَاّْنَّطلََق اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بَِعَْشَ

ِِب وَ      :قَاَل       
َ
نَا َوأ

َ
يَِم، َفُهَو أ

ُ
ْدِري،       أ

َ
ِِب بَْكٍر،      :َقاَل       فاََل أ

َ
ِِت وََخاِدم  بَيْنَنَا َوَبنْيَ َبيِْت أ

َ
بَا بَْكٍر َتَعََش ِعنَْد اّنَليِِبِ       َواْمَرأ

َ
َوإَِن أ

فََجاَء       فَلَِبَث َحََّت َتَعََش اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  ُثَم رََجعَ       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُثَم بَلَِث َحيُْث ُصلِيَِت الِْعَّشاُء، 
 ، تُهُ       َبْعَد َما َمََض ِمَن اللَيِْل َما َشاَء اهللَُ

َ
ْو قَالَْت َضيِْفَك،      :قَالَْت ََلُ اْمَرأ

َ
ْضيَافَِك أ

َ
َوَما عَ      :قَاَل       َوَما َحبََسَك َعْن أ

َ
َّشيِْتيِهْم، أ

بَْوا َحََّت تَِجَء،      :قَالَْت       
َ
بَْوا،       أ

َ
ُت،      :قَاَل       قَْد ُعرُِضوا فَأ

ْ
نَا فَاْختَبَأ

َ
،      :َفَقاَل       فََذَهبُْت أ َوقَاَل َُكُوا ََل       فََجَدَع وََسَب،       يَا ُغنَُْثُ

ْكَُثُ ِمنَْها، َواهللَِ      :َفَقاَل       َهِنيئًا، 
َ
ْسَفِلَها أ

َ
ُخُذ ِمْن لُْقَمٍة إََِل َرَبا ِمْن أ

ْ
بًَدا َواْيُم اهللَِ َما ُكَنا نَأ

َ
ّْطَعُمُه أ

َ
َيْعِِن َحََّت َشِبُعوا      :قَاَل        ََل أ

ْكَُثَ ِمَما ََكنَْت َقبَْل َذلَِك، 
َ
بُو بَْكٍر فَإِ       وََصارَْت أ

َ
ْكَُثُ ِمنَْها، َفنََظَر إََِلَْها أ

َ
ْو أ

َ
تِهِ       َذا ِِهَ َكَما ِِهَ أ

َ
ْخَت بَِِن      :َفَقاَل َِلْمَرأ

ُ
يَا أ
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ْكَُثُ ِمنَْها َقبَْل َذلَِك بَِثاَلِث َمَراٍت،       ََل َوقَُرِة َعيِِْن،      :َما َهَذا ؟ قَالَْت       فَِراٍس، 
َ
بُو       لَِِهَ اآْلَن أ

َ
َكَل ِمنَْها أ

َ
إَِّنَما      :بَْكٍر َوقَاَل فَأ

َكَل ِمنَْها لُْقَمًة،       ََكَن َذلَِك ِمَن الَّشيَّْطاِن َيْعِِن يَِمينَُه، 
َ
ْصبََحْت ِعنَْدُه،       ُثَم أ

َ
ُثَم َِحَلََها إََِل اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فَأ

ْعلَُم َكْم َمَع لُُكِ رَ َوََكَن بَيْنَنَا َوَبنْيَ قَْوٍم َعقْ       
َ
نَاس  اهللَُ أ

ُ
َجُل َفَفَرَقنَا اْثنَا َعَْشَ رَُجاًل َمَع لُُكِ رَُجٍل ِمنُْهْم أ

َ
ُجٍل، د  َفَمََض اْْل

ْو َكَما قَاَل       
َ
َْجَُعوَن أ

َ
َكلُوا ِمنَْها أ

َ
 ".فَأ

ن ےن ایبن ایک، ان ےس ان ےک ابپ نامیلن نب رطاخن ےن، اہک ہک مہ ےس اوبامثعن یدہی ےن مہ ےس اوباامعنلن دمحم نب لضف ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس رمتعم نب نامیل

ےن رفامای ہک سج ےک رھگ ںیم دو  یلص اہلل ہیلع وملس اباحب ہفص اندار نیکسم ولگ ےھت اور یبن رکمی دبعارلنٰمح نب ایب رکب ر ی اہلل امہنع ےس ہی دحثی ایبن یک ہک

وک اےنپ اسھت اتیل اجےئ۔ اور سج ےک اہں اچر آدویمں اک اھکان ےہ وت وہ اپوچنںی ای ےٹھچ آدیم وک اسابئن واولں  (اباحب ہفص ںیم ےس یسک) وہ رسیتےآدویمں اک اھکان وہ وت 

ےنپ اسھت ےل ےئگ۔ دبعارلنٰمح دس آدویمں وک ا یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےس اےنپ اسھت ےل اجےئ۔ سپ اوبرکب ر ی اہلل ہنع نیت آدیم اےنپ اسھت الےئ۔ اور یبن رکمی

 ہک دبعارلنٰمح نب ایب رکب ےن ہی اہک ای نب ایب رکب ر ی اہلل امہنع ےن ایبن ایک ہک رھگ ےک ارفاد ںیم اس وتق ابپ، امں اور ںیم اھت۔ اوبامثعن راوی اک ایبن ےہ ہک ےھجم اید ںیہن

ےک  یلص اہلل ہیلع وملس  دوونں ےک رھگ ےک ےیل اھت ہی یھب ےھت۔ ریخ اوبرکب ر ی اہلل ہنع یبن رکمیںیہن ہک ریمی ویبی اور اکی اخدم وج ریمے اور اوبرکب ر ی اہلل ہنع

ےک رجحہ ابمرک ںیم آےئ  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی (دجسم ےس) امنز اشعء کت وںیہ رےہ۔ رھپ (اور اغًابل اھکان یھب وںیہ اھکای۔ وصرت ہی وہیئ ہک) اہیں رہھٹ ےئگ۔

ےن یھب اھکان اھک ایل۔ اور رات اک اکی ہصح زگر اجےن ےک دعب بج اہلل اعتٰیل ےن اچاہ وت آپ رھگ رشتفی الےئ وت  یلص اہلل ہیلع وملس ے رےہ اتآہکن یبن رکمیاور وںیہ رہھٹ

یل۔ آپ ےن وپاھچ، ایک مت ےن ایھب اںیہن رات اک اھکان ےن اہک ہک ایک ابت شیپ آیئ ہک امہمونں یک ربخ یھب آپ ےن ہن یل، ای ہی ہک امہمن یک ربخ ہن  (ام روامن) ان یک ویبی

ہن امےن۔ دبعارلنٰمح نب ایب  ںیہن الھکای۔ ام روامن ےن اہک ہک ںیم ایک رکوں آپ ےک آےن کت اوہنں ےن اھکےن ےس ااکنر ایک۔ اھکےن ےک ےیل ان ےس اہک ایگ اھت نکیل وہ

ر  رکب ر ی اہلل امہنع ےن ایبن ایک ہک ںیم ڈر رک پھچ ایگ۔

 

ي

 

ي

 

ع

آپ ےن ربا الھب اہک اور وکےنس دےیئ۔ رفامای ہک اھکؤ ںیہمت  (ینعی او اپیج)!اوبرکب ر ی اہلل ہنع ےن اکپرا اے 

ادرھ اکی ہمقل  اہلل وگاہ ےہ ہک مہ (دبعارلنٰمح ر ی اہلل ہنع ےن اہک) (آرخ امہمونں وک اھکان الھکای ایگ) ںیم اس اھکےن وک یھبک ںیہن اھکؤں اگ۔! اہلل یک مسق! ابمرک ہن وہ

۔ اوبرکب ر ی اہلل ہنع ےن داھکی وت اھکان ہ ےت ےھت اور ےچین ےس ےلہپ ےس یھب زایدہ اھکان وہ اجات اھت۔ ایبن ایک ہک بس ولگ مکش ریس وہ ےئگ۔ اور اھکان ےلہپ ےس یھب زایدہ چب ایگ

ہی وت ےلہپ ےس نیت انگ ےہ۔ ! ایک ابت ےہ؟ اوہنں ےن اہک ہک ریمی آھکن یک ڈنھٹک یک مسق ہی! ےلہپ یہ اانت ای اس ےس یھب زایدہ اھت۔ اینپ ویبی ےس وبےل۔ ونبرفاس یک نہب

یک دختم  یلص اہلل ہیلع وملس ور یبن رکمیرھپ اوبرکب ر ی اہلل ہنع ےن یھب وہ اھکان اھکای اور اہک ہک ریما مسق اھکان اکی اطیشین ووسہس اھت۔ رھپ اکی ہمقل اس ںیم ےس اھکای۔ ا

 ولوگں ےس ان ےل ےئگ اور آپ یک دختم ںیم احرض وہےئ۔ وہ حبص کت آپ ےک اپس راھک راہ۔ دبعارلنٰمح ےن اہک ہک مہ املسمونں اک اکی دورسے ےلیبق ےکںیم ہیقب اھک

 ان ںیم ےس ابرہ آدیم دجا ےئک اور رہ مہ ےن (اس ہلیبق اک ودف اعمدہہ ےس قلعتم ابت تیچ رکےن دمہنی ںیم آای وہا اھت) اعمدہہ اھت۔ اور اعمدہہ یک دمت وپری وہ یکچ یھت۔

 اکی ےک اسھت ےنتک آدیم ےھت اہلل وک یہ ولعمم ےہ ان بس ےن ان ںیم ےس اھکای۔ دبعارلنٰمح ر ی اہلل ہنع ےن ھچک ااسی یہ اہک۔
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 كتاب اْلذان

 اتکب اذان ےک اسملئ ےک ایبن ںیم

 

َذانِ  -1
َ
 :بَاُب بَْدُء اْل

 ویکرکن رشوع وہیئاس ایبن ںیم ہک اذان : ابب

َّنُهْم قَْوم  َل َيْعِقلُوَن سورة املائدة آية      :َوقَْوَُلُ َعَّز وََجَل 
َ
إَِذا      :َوقَْوَُلُ  51َوإَِذا نَاَدْيتُْم إََِل الَصالِة اَُتَُذوَها ُهُّزًوا َولَِعبًا َذلَِك بِأ

 .1نُوِدَي لِلَصالِة ِمْن يَْوِم اجْلُُمَعِة سورة اجلمعة آية 

اور اہلل  اور بج مت امنز ےک ےیل اذان دےتی وہ، وت وہ اس وک ذماق اور لیھک انب ہ ےت ںیہ۔ ہی اس وہج ےس ہک ہی ولگ انھجمس ںیہ۔ اور اہلل اعتٰیل ےک اس اراشد یک واضتح ہک

 ( ےیل وفراً  ےل آؤ۔وت اہلل یک اید رکےن ےک) بج ںیہمت ہعمج ےک دن امنز ہعمج ےک ےیل اکپرا اجےئ۔ اعتٰیل اک اراشد ےہ ہک

 

 

 

 123 :دحثی ربمن

ةَ  َحَدَثنَا ِِب قاَِلبَةَ  َعنْ       ،  َخاِِل  احْلََذاءُ  َحَدَثنَا      ،  َعبُْد الَْوارِِث  َحَدَثنَا      ،  ِعْمَراُن ْبُن َميَْْسَ
َ
نٍَس  َعنْ       ،  أ

َ
َذَكُروا اّنَلاَر      :قَاَل       ،  أ

ْن يُوتَِر اْْلِقَاَمةَ "َذَكُروا اّنَلارَ      :    َواّنَلَصاَرى،      فََذَكُروا اَْلَُهوَد،       َواّنَلاقُوَس، 
َ
َذاَن َوأ

َ
ْن يَّْشَفَع اْْل

َ
ِمَر باَِلل  أ

ُ
 ".فَأ

القہب دبعاہلل نب زدی ےس، اوہنں ےن اسن ر ی اہلل مہ ےس رمعان نب رسیمہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دبعاولارث نب دیعس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اخ د ذحاء ےن اوب

ولوگں ےن آگ اور انوقس اک ذرک ایک۔ رھپ وہید و اصنرٰی اک ذرک آ ایگ۔ رھپ البل ر ی اہلل ہنع وک ہی مکح وہا ہک اذان ےک  (امنز ےک وتق ےک االعن ےک ےیل) ہنع ےس ہک

 املکت دو دو رمہبت ںیہک اور ااقتم ںیم اکی اکی رمہبت۔
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نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَرَزاقِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َُمُْموُد ْبُن َغياَْلنَ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِن      :قَاَل       ،  اْبُن ُجَريٍْج  أ ْخرَبَ

َ
نَ       ،  نَافِع   أ

َ
ََكَن،  اْبَن ُعَمرَ  أ

َفَقاَل       َفتلَََكَُموا يَْوًما ِِف َذلَِك،       الُْمْسِلُموَن ِحنَي قَِدُموا الَْمِدينََة جَيْتَِمُعوَن َفيَتََحَينُوَن الَصاَلَة لَيَْس ُينَاَدى لََها، ََكَن      :َيُقوُل       
ُذوا نَاقُوًسا ِمثَْل نَاقُوِس اّنَلَصاَرى،      :َبْعُّضُهمْ  َوََل َتبَْعثُوَن رَُجاًل      :َفَقاَل ُعَمرُ       بَْل بُوقًا ِمثَْل قَْرِن اَْلَُهوِد،      :َوقَاَل َبْعُّضُهمْ       اَُتِ

َ
أ

 ".يَا باَِلُل ُقْم َفنَاِد بِالَصاَلةِ "     :َفَقاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       ُينَاِدي بِالَصاَلِة، 
 ایک، اہک ہک مہ ےس دبعارلزاق نب امہم ےن، اہک ہک ںیمہ دبعاکلمل انب رججی ےن ربخ دی، اہک ہک ےھجم انعف ےن ربخ دی ہک دبعاہلل نب رمعمہ ےس ومحمد نب الیغن ےن ایبن 

یھت۔ اکی دن اس دمہنی ےچنہپ وت وتق رقمر رک ےک امنز ےک ےیل آےت ےھت۔ اس ےک ےیل اذان ںیہن دی اجیت  (رجہت رک ےک) بج املسمن ر ی اہلل امہنع ےتہک ےھت ہک

نکیل رمع ر ی  (لگب انب ول، اس وک وھپکن دای رکو) ابرے ںیم وشمرہ وہا۔ یسک ےن اہک اصنرٰی یک رطح اکی ہٹنھگ ےل ایل اجےئ اور یسک ےن اہک ہک وہیدویں یک رطح رناگنس

رفامای  (ایس راےئ وک دنسپ رفامای اور البل ےس) ےن یلص اہلل ہیلع وملس رپ یبن رکمیاہلل ہنع ےن رفامای ہک یسک صخش وک ویکں ہن جیھب دای اجےئ وج امنز ےک ےیل اکپر دای رکے۔ اس 

 اھٹ اور امنز ےک ےیل اذان دے۔! ہک البل

 

 

 

َذاُن َمثََْن َمثََْن  -2
َ
 :بَاُب اْل

 اس ابرے ںیم ہک اذان ےک املکت دو دو رمہبت درہاےئ اجںیئ: ابب

 125 :دحثی ربمن

يُوَب  َعنْ       ،  ِسَماِك بِْن َعِّطَيةَ  َعنْ       ،  َِحَاُد ْبُن َزيْدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ْبُن َحْرٍب ُسلَيَْماُن  َحَدَثنَا
َ
ِِب قاَِلبَةَ  َعنْ       ،  أ

َ
،  أ

نٍَس  َعنْ       
َ
ْن يُوتَِر "     :قَاَل       ، أ

َ
َذاَن َوأ

َ
ْن يَّْشَفَع اْْل

َ
ِمَر باَِلل  أ

ُ
 ".إََِل اْْلِقَاَمةَ       اْْلِقَاَمَة، أ

ہب ےس، اوہنں ےن اسن مہ ےس نامیلن نب رحب ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس امحد نب زدی ےن ایبن ایک امسک نب ہیطع ےس، اوہنں ےن اویب ایتخسین ےس، اوہنں ےن اوبالق

 ےک ریبکت ےک املکت اکی اکی دہعف ںیہک۔ «قد قامت الصلوة» دو دو رمہبت ںیہک اور وساالبل ر ی اہلل ہنع وک مکح دای ایگ ہک اذان ےک املکت  ر ی اہلل ہنع ےس ہک
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نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمد   َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الْوََهاِب اّثلََقِِفُ  أ ْخرَبَ

َ
ِِب  َعنْ       ،  َخاِِل  احْلََذاءُ  أ

َ
نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  قاَِلبَةَ أ

َ
،  أ

ٍء َيْعِرفُونَُه، "     :قَاَل       لََما َكُُثَ اّنَلاُس،      :قَاَل        ْن َيْعلَُموا َوقَْت الَصاَلِة بَِِشْ
َ
ُبوا نَاقُوًسا،       َذَكُروا أ ْو يرََّْضِ

َ
ْن يُوُروا نَاًرا أ

َ
فََذَكُروا أ

ِمَر باَِلل        
ُ
ْن يُوتَِر اْْلِقَاَمةَ  فَأ

َ
َذاَن َوأ

َ
ْن يَّْشَفَع اْْل

َ
 ".أ

زدی رحیم ےس ایبن ایک، اوہنں ےن مہ ےس دمحم نب السم ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس دبعاولاہب یفقث ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اخ د نب برہان ذحاء ےن اوبالقہب دبعارلنٰمح نب 

دہ وہ ےئگ وت وشمرہ وہا ہک یسک ایسی زیچ ےک ذرہعی امنز ےک وتق اک االعن وہ ےسج بس ولگ ھجمس ںیل۔ ھچک ولوگں ےن بج املسمن زای اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس ہک

 ۔اور ریبکت ےک اکی اکی دہعفذرک ایک ہک آگ رونش یک اجےئ۔ ای رناگنس ےک ذرہعی االعن رکںی۔ نکیل آرخ ںیم البل وک مکح دای ایگ ہک اذان ےک املکت دو دو دہعف ںیہک 

 

 

 

 :بَاُب اِْلقَاَمُة َواِحَدة ، إََِل قَْوََلُ قَْد قَاَمِت الَصاَلةُ  -3
 ےک ااقتم ےک املکت اکی اکی دہعف ےہک اجںیئ «قد قامت الصالة»اس ابرے ںیم ہک وساےئ : ابب

 121 :دحثی ربمن

ِِب قاَِلبَةَ  َعنْ       ،  َخاِِل   َحَدَثنَا      ،  إِبَْراِهيمَ إِْسَماِعيُل ْبُن  َحَدَثنَا      ،  َعيَِلُ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا
َ
نٍَس  َعنْ       ،  أ

َ
ِمَر باَِلل  "     :قَاَل       ،  أ

ُ
أ

ْن يُوتَِر اْْلِقَاَمةَ 
َ
َذاَن َوأ

َ
ْن يَّْشَفَع اْْل

َ
يُوَب،      :قَاَل إِْسَماِعيُل       ، "أ

َ
 . اْْلِقَاَمةَ إََِل      :َفَقاَل       فََذَكْرُت ِْل

ہب ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اسن ر ی مہ ےس یلع نب دبعاہلل نب دمینی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اامسلیع نب اربامیہ نب ہیلع ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اخ د ذحاء ےن اوبالق

ور ریبکت ںیم یہی املکت اکی اکی دہعف۔ اامسلیع ےن اتبای ہک ںیم ےن اویب ایتخسین ےس البل ر ی اہلل ہنع وک مکح دای ایگ ہک اذان ےک املکت دو دو دہعف ںیہک ا اہلل ہنع ےس ہک

 دو یہ دہعف اہک اجےئ اگ۔«قد قامت الصلوة» اس دحثی اک ذرک ایک وت اوہنں ےن اہک رگم ظفل

 

 

 

ِذيِن  -4
ْ
 :بَاُب فَّْضِل اّتَلأ

 اذان دےنی یک تلیضف ےک ایبن ںیم: ابب
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نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب الِّزنَادِ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
ْعَرِج  َعِن       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل       ،  أ

َ
أ

ِذيَن، إَِذا نُوِدَي "     :اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل 
ْ
اط  َحََّت ََل يَْسَمَع اّتَلأ ْدبََر الَّشيَّْطاُن َوََلُ َُضَ

َ
ْقبََل َحََّت       لِلَصاَلِة أ

َ
فَإَِذا َقََض اّنلَِداَء أ

ْدبََر، 
َ
ْقبََل َحََّت ََيِّْطَر َبنْيَ الَْمرِْء َوَّنْفِسهِ       إَِذا ثُوَِب بِالَصاَلِة أ

َ
َيُقوُل اْذُكْر َكَذا اْذُكْر َكَذا لَِما لَْم       ، َحََّت إَِذا َقََض اّتَلثِْويَب أ

 ".يَُكْن يَْذُكُر َحََّت َيَظَل الرَُجُل ََل يَْدِري َكْم َصىَل 
ی ےن ایبن ایک، اہک ںیمہ اامم ام ک ےن اوبزلاند ےس ربخ دی، اوہنں ےن ارعج ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل

ی س

 

ي

 

ت

یلص  یبن رکمی  ہک ہنع ےسمہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

 ےکس اور بج ےن رفامای بج امنز ےک ےک ےیل اذان دی اجیت ےہ وت اطیشن اپدات وہا ڑبی زیتی ےک اسھت ھٹیپ ومڑ رک اھباتگ ےہ۔ اتہک اذان یک آواز ہن نس اہلل ہیلع وملس

ومڑ رک اھباتگ ےہ۔ بج ریبکت یھب متخ وہ اجیت ےہ وت اطیشن دوابرہ آ اجات ےہ اور اذان متخ وہ اجیت ےہ وت رھپ واسپ آ اجات ےہ۔ نکیل وجں یہ ریبکت رشوع وہیئ وہ رھپ ھٹیپ 

ل یھب ہن اھت اور اس رطح اس امنزی ےک دل ںیم ووسےس ڈااتل ےہ۔ اتہک ےہ ہک الفں ابت اید رک الفں ابت اید رک۔ ان ابوتں یک اطیشن اید داہین رکاات ےہ نج اک اےس ایخ

 ہک اس ےن ینتک رںیتعک ڑپیھ ںیہ۔ صخش وک ہی یھب اید ںیہن راتہ

 

 

 

 :بَاُب َرفِْع الَصوِْت بِاّنلَِداءِ  -5
 اس ایبن ںیم ہک اذان دنلب آواز ےس وہین اچےیہ: ابب

ّنْلَا     :َوقَاَل ُعَمُر ْبُن َعبِْد الَْعِّزيّزِ  َذانًا َسْمًحا َوإََِل فَاْعََتِ
َ
ِذْن أ

َ
 .أ

 اہک ہک دیسیھ اسدیھ اذان دای رک، ورہن مہ ےس دحیلعہ وہ اج۔ (ےساےنپ ؤمذن ) رمع نب دبعازعلزی ہفیلخ ےن

 

 

 

 121 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب َصْعَصَعة  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
َعبِْد الرَِْحَِن بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن َعبِْد الرَِْحَِن بِْن أ

نَْصاِريِ 
َ
بِيهِ  ُثَم الَْماِزِنِ َعنْ       ،  اْْل

َ
ْخرَبَُه،       ،  أ

َ
نَُه أ

َ
نَ       أ

َ
بَا َسِعيٍد اْْلُْدِرَي  أ

َ
ُب الَْغنََم َوابْلَاِديََة، "     :قَاَل ََلُ       ،  أ َراَك َُتِ

َ
فَإَِذا       إِِِن أ
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ذَ 
َ
ْو بَاِديَِتَك فَأ

َ
فَإِنَُه ََل يَْسَمُع َمَدى َصوِْت الُْمؤَِذِن ِجٌن َوََل إِنْس        نَْت بِالَصاَلِة فَاْرَفْع َصْوتََك بِاّنلَِداِء، ُكنَْت ِِف َغنَِمَك أ

ء  إََِل َشِهَد ََلُ يَْوَم الِْقيَاَمةِ  بُو َسِعيدٍ       ، "َوََل َِشْ
َ
 .َعلَيِْه وََسلَمَ  َسِمْعتُُه ِمْن رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ      :قَاَل أ

صغہ ا
صع
ی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ اامم ام ک ےن دبعارلنٰمح نب دبعاہلل نب دبعارلنٰمح نب ایب 

ی س

 

ي

 

ت

اصنری ےس ربخ دی، رھپ مہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

ںیم داتھکی وہں ہک  دیعس دخری ر ی اہلل ہنع باحیب ےن ان ےس ایبن ایک ہکدبعارلنٰمح امزین اےنپ وا د دبعاہلل ےس ایبن رکےت ںیہ ہک ان ےک وا د ےن اںیہن ربخ دی ہک اوب 

دنلب آواز ےس اذان دای رکو۔ ویکہکن ںیہمت رکبویں اور لگنج ںیم رانہ دنسپ ےہ۔ اس ےیل بج مت لگنج ںیم اینپ رکبویں وک ےیل وہےئ وموجد وہ اور امنز ےک ےیل اذان دو وت مت 

یلص اہلل ہیلع  وج ؤمذن یک آواز یتنس ںیہ ایقتم ےک دن اس رپ وگایہ دںی یگ۔ اوبدیعس ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہک ہی ںیم ےن یبن رکمینج و اسن ہکلب امتم یہ زیچںی 

 ےس انس ےہ۔ وملس

 

 

 

َذاِن ِمَن اِِلَماءِ  -6
َ
 :بَاُب َما َُيَْقُن بِاْل

 اذان یک وہج ےس وخن رزیی رانک: ابب

 112 :دحثی ربمن

نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  ُِحَيْدٍ  َعنْ       ،  إِْسَماِعيُل ْبُن َجْعَفرٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيدٍ  َحَدَثنَا
َ
َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ "      ،  أ

َ
أ

َذانًا َكَف َعنُْهْم،       ََّت يُْصِبَح َوَينُْظَر، َعلَيِْه وََسلََم ََكَن إَِذا َغَّزا بِنَا قَْوًما لَْم يَُكْن َيْغُّزو بِنَا حَ 
َ
َذانًا       فَإِْن َسِمَع أ

َ
َوإِْن لَْم يَْسَمْع أ

ََغَر َعلَيِْهْم، 
َ
َذانًا رَ       فََخرَْجنَا إََِل َخيرَْبَ فَاّْنتََهيْنَا إََِلِْهْم ََلاًْل،      :قَاَل       أ

َ
ْصبََح َولَْم يَْسَمْع أ

َ
ِِب َّطلَْحَة فَلََما أ

َ
ِكَب َوَرِكبُْت َخلَْف أ

ْوا اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ       فََخرَُجوا إََِلْنَا بَِمََكتِِلِهْم َوَمَساِحيِهْم،      :قَاَل       َوإَِن قََديَِم ّتَلََمُس قََدَم اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
فَلََما َرأ

ْكرَبُ اهللَُ      :قَاَل       فَلََما َرآُهْم رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،      :َقاَل       ُُمََمد  َواْْلَِميُس،       ُُمََمد  َواهللَِ،      :قَالُوا       َعلَيِْه وََسلََم،
َ
اهللَُ أ

 ، ْكرَبُ
َ
،       أ  ".ّنْلَا بَِساَحِة قَْوٍم فََساَء َصبَاُح الُْمنَْذِرينَ إِنَا إَِذا نَّزَ       َخِرَبْت َخيرَْبُ

یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس مہ ےس ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اامسلیع نب رفعج ااصنری ےن دیمح ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس اوہنں ےن 

ںیمہ اسھت ےل رک ںیہک اہجد ےک ےیل رشتفی ےل اجےت، وت وفراً یہ ہلمح ںیہن رکےت ےھت۔ حبص وہیت اور رھپ آپ ااظتنر رکےت ارگ  یلص اہلل ہیلع وملس بج یبن رکمی ہک

رطف ےئگ اور رات ےک   ہک مہ ربیخ یکاذان یک آواز نس ہ ےت وت ہلمح اک ارادہ رتک رک دےتی اور ارگ اذان یک آواز ہن انسیئ دیتی وت ہلمح رکےت ےھت۔ اسن ر ی اہلل ہنع ےن اہک

 ایگ۔ ےنلچ ںیم ریمے دقم یبن وتق واہں ےچنہپ۔ حبص ےک وتق بج اذان یک آواز ںیہن انسیئ دی وت آپ اینپ وساری رپ ھٹیب ےئگ اور ںیم اوبہحلط ر ی اہلل ہنع ےک ےھچیپ ھٹیب
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اےنپ اکم اکج )  ہک  ریب ےک ولگ اےنپ وٹرکوں اور دکاولں وک ےیل وہےئےک دقم ابمرک ےس وھچ وھچ اجےت ےھت۔ اسن ر ی اہلل ہنع ےن اہک اہلل ہیلع وملس رکمی یلص

اسن ر ی  وپری وفج تیمس آ ےئگ۔ ( یلص اہلل ہیلع وملس ) «ُممد واهلل ُممد»  وک داھکی، اور الچ اےھٹ ہک یلص اہلل ہیلع وملس ابرہ ےلکن۔ وت اوہنں ےن روسل اہلل (وک

ربیخ رپ رخایب آ یئگ۔ کشیب بج مہ یسک وقم ےک دیمان  «اهلل أكرب          اهلل أكرب،»ےن اںیہن داھکی وت آپ ےن رفامای اہلل ہیلع وملسیلص  اہلل ہنع ےن اہک ہک بج یبن رکمی

 ںیم ارت اجںیئ وت ڈراےئ وہےئ ولوگں یک حبص ربی وہ یگ۔

 

 

 

 :بَاُب َما َيُقوُل إَِذا َسِمَع الُْمنَاِدي -7
 وجاب سک رطح دانی اچےیہ اس ابرے ںیم ہک اذان اک: ابب

 111 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب َسِعيٍد  َعنْ       ،  َعَّطاِء بِْن يَِّزيَد اللَيِِْثِ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالِك   أ

َ
أ

ّن رَُسوَل       ،  اْْلُْدِرِي 
َ
 ".إَِذا َسِمْعتُُم اّنلَِداَء َفُقولُوا ِمثَْل َما َيُقوُل الُْمؤَِذنُ "     :اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل أ

ی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ اامم ام ک ےن انب اہشب زرہی ےس ربخ دی، اوہنں ےن اطعء نب زیدی یثیل

ی س

 

ي

 

ت

اوہنں ےن اوب دیعس   ےس،مہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

 ہک بج مت اذان ونس وت سج رطح ؤمذن اتہک ےہ ایس رطح مت یھب وہک۔ دخری ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس

 

 

 

 112 :دحثی ربمن

ِعيََس ْبُن  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُُمََمِد بِْن إِبَْراِهيَم بِْن احْلَارِِث  َعنْ        ، ََيََْي  َعنْ       ،  ِهَّشام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَعاُذ ْبُن فََّضالَةَ  َحَدَثنَا
نَُه َسِمعَ "      ،  َّطلَْحةَ 

َ
،  ُمَعاِوَيةَ  أ َن ُُمََمًدا رَُسوُل اهللَِ       يَْوًما َفَقاَل ِمثْلَُه إََِل قَْوَِلِ

َ
ْشَهُد أ

َ
     :قَاَل       ،  ُن َراَهَويْهِ إِْسَحاُق بْ  َحَدَثنَا"َوأ

 .ََنَْوهُ  ََيََْي  َعنْ       ،  ِهَّشام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  وَْهُب ْبُن َجِريرٍ  َحَدَثنَا
امیہ نب احرث ےس اہک ہک ھجم ےس ٰیسیع مہ ےس اعمذ نب اضفہل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ماشم دوتسایئ ےن ٰییحی نب ایب ریثک ےس ایبن ایک، اوہنں ےن دمحم نب ارب

أشهد أن ُممدا رسول » ؤمذن ےک یہ اافلظ وک درہا رےہ ےھت۔ (وجاب ںیم) اوھنں ےن اعموہی نب ایب ایفسن ےس اکی دن انس آپ نب ہحلط ےن ایبن ایک ہک
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اہک ہک مہ ےس ماشم دوتسایئ ےن ٰییحی نب ایب ریثک ےس ایس رطح دحثی ایبن کت۔ مہ ےس ااحسق نب راوہہی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس وبہ نب رجری ےن ایبن ایک،  «اهلل

 یک۔

 

 

 

 113 :دحثی ربمن

نَُه قَاَل       ،  َبْعُض إِْخَوانِنَا وََحَدثَِِن      : ََيََْي  قَاَل 
َ
َهَكَذا      :َوقَاَل       ، "ِإََل بِاهللَِ ََل َحْوَل َوََل قَُوَة      :قَاَل       لََما قَاَل َْحَ لََعَ الَصاَلِة، "     :أ

 .َسِمْعنَا نَِبَيُكْم َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيُقوُل 
َل حول وَل قوة إَل »اہک وت اعموہی ر ی اہلل ہنع ےن « ىح لَع الصالة» بج ؤمذن ےن ٰییحی ےن اہک ہک ھجم ےس ریمے ضعب اھبویئں ےن دحثی ایبن یک ہک

 ےس ااسی یہ ےتہک انس ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس اہک اور ےنہک ےگل ہک مہ ےن یبن رکمی « باهلل

 

 

 

 :بَاُب اُِلََعِء ِعنَْد اّنلَِداءِ  -8
 اذان یک داع ےک ابرے ںیم: ابب

 114 :دحثی ربمن

ِِب َِحَّْزةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ ْبُن َعَياٍش  َحَدَثنَا
َ
ّن       ،  َجابِِر بِْن َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  ُُمََمِد بِْن الُْمنَْكِدرِ  َعنْ       ،  ُشَعيُْب ْبُن أ

َ
أ

اَلِة الَْقائَِمِة آِت اللَُهَم رََب َهِذهِ اَِلْعَوِة اّتَلاَمِة َوالَص       َمْن قَاَل ِحنَي يَْسَمُع اّنلَِداَء، "     :رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل 
ي وََعْدتَُه،   ".َحلَْت ََلُ َشَفاَعِِت يَْوَم الِْقيَاَمةِ       ُُمََمًدا الْوَِسيلََة َوالَْفِّضيلََة َواْبَعثُْه َمَقاًما َُمُْموًدا اَِلِ

 این ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس بیعش نب ایب زمحہ ےن ایبن ایک
 
، اوہنں ےن دمحم نب ادکنملر ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اجرب نب دبعاہلل ر ی مہ ےس یلع نب ایعش ہ

امهلل رب هذه اِلعوة اّتلامة والصالة القائمة آت ُممدا » وج صخش اذان نس رک ہی ےہک اہلل امہنع ےس ہک روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہک
 اےس ایقتم ےک دن ریمی افشتع ےلم یگ۔ «الوسيلة والفّضيلة وابعثه مقاما ُممودا اِلي وعدته
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َذانِ  -9
َ
 :بَاُب اَلِْسِتَهاِم ِِف اْل

 اذان ےک ےیل رقہع ڈاےنل اک ایبن: ابب

قَْرَع بَيْنَُهْم َسْعد  
َ
َذاِن فَأ

َ
قَْواًما اْختَلَُفوا ِِف اْْل

َ
َن أ

َ
 .َوُيْذَكُر أ

 ان ںیم رقہع ڈولاای۔ (ہلصیف ےک ےیل) دعس نب واقص ےناور ےتہک ںیہ ہک اذان دےنی رپ ھچک ولوگں ںیم االتخف وہا وت 

 

 

 

 115 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب بَْكرٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
ِِب َصاِلٍح  َعنْ       ،  ُسَِمٍ َمْوََّل أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
ّن       ،  أ

َ
أ

ْن يَْستَِهُموا َعلَيِْه "     :رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل 
َ
ُدوا إََِل أ َوِل ُثَم لَْم جَيِ

َ
لَْو َيْعلَُم اّنَلاُس َما ِِف اّنلَِداِء َوالَصِف اْْل

تَوُْهَما َولَْو َحبًْوا      تَبَُقوا إََِلِْه، َولَْو َيْعلَُموَن َما ِِف اّتَلْهِجرِي ََلسْ       ََلْستََهُموا، 
َ
 ".َولَْو َيْعلَُموَن َما ِِف الَْعتََمِة َوالُصبِْح َْل

ی ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ اامم ام ک ےن یمس ےس وج اوبرکب دبعارلنٰمح نب احرث ےک الغم ےھت ربخ دی، اوہن

ی س

 

ي

 

ت

 ں ےن اوباصحل ذوکان ےس،مہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

ےن رفامای ہک ارگ ولوگں وک ولعمم وہات ہک اذان ےنہک اور امنز یلہپ فص ںیم ڑپےنھ ےس انتک وثاب اتلم  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس ہک

رکےت اور ارگ ولوگں وک ولعمم وہ اجات ہک امنز ےک ےیل دلجی آےن  ےہ۔ رھپ ان ےک ےیل رقہع ڈاےنل ےک وساےئ اور وکیئ اچرہ ہن ابیق راتہ، وت اہتبل اس رپ رقہع ادنازی یہ

وثاب انتک اتلم ےہ، وت رضور  ںیم انتک وثاب اتلم ےہ وت اس ےک ےیل دورسے ےس آےگ ڑبےنھ یک وکشش رکےت۔ اور ارگ ولوگں وک ولعمم وہ اجات ہک اشعء اور حبص یک امنز اک

 وچڑتوں ےک لب ےتٹیسھگ وہےئ ان ےک ےیل آےت۔

 

 

 

َذانِ  -11
َ
 :بَاُب اللَِْكَِم ِِف اْل

 اذان ےک دوران ابت رکےن ےک ایبن ںیم: ابب

َذانِِه، 
َ
ْو يُِقيمُ      :َوقَاَل احْلََسنُ       َوتََكلََم ُسلَيَْماُن ْبُن ُْصٍَد ِِف أ

َ
ْن يَّْضَحَك وَُهَو يُؤَِذُن أ

َ
َس أ

ْ
 .ََل بَأ

 ابت یک اور نسح رصبی ےن اہک ہک ارگ اکی صخش اذان ای ریبکت ےتہک وہےئ سنہ دے وت وکیئ رحج ںیہن۔اور نامیلن نب رصد باحیب ےن اذان ےک دوران 
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 111 :دحثی ربمن

يُوَب  َعنْ       ،  َِحَاد   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
ْحَولِ        ،  َوَعبِْد احْلَِميِد َصاِحِب الِّزَياِدِي        ،  أ

َ
َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  وَََعِصٍم اْْل

ْن ُينَاِدَي الَصاَلُة ِِف       فَلََما بَلََغ الُْمؤَِذُن َْحَ لََعَ الَصاَلِة،       ِِف يَْوٍم رَْدٍغ،  اْبُن َعَباٍس  َخَّطبَنَا"     :قَاَل       ،  بِْن احْلَارِِث 
َ
َمَرُه أ

َ
فَأ

 ".َفَعَل َهَذا َمْن ُهَو َخرْي  ِمنُْه َوإَِّنَها َعّْزَمة       :َفَقاَل       نََظَر الَْقْوُم َبْعُّضُهْم إََِل َبْعٍض، فَ       الرَِحاِل، 
اوہنں ےن دبعاہلل   ایبن ایک،مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس امحد نب زدی ےن اویب ایتخسین اور دبعادیمحل نب دانیر اصبح ازلایدی اور اعمص اوحل ےس

انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن اکی دن مہ وک ہعمج اک ہبطخ دای۔ ابرش یک وہج ےس اس دن ایھچ اخیص ڑچیک وہ ریہ یھت۔ ؤمذن  نب احرث رصبٰی ےس، اوہنں ےن اہک ہک

امنز اینپ ایقم اگوہں رپ ڑپھ ںیل۔ اس رپ ولگ اکی ےنہک ےک ےیل رفامای ہک ولگ  « الصالة ِف الرحال» رپ اچنہپ وت آپ ےن اس ےس « ىح لَع الصالة» بج

 ہعمج وابج ےہ۔ دورسے وک دےنھکی ےگل۔ انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن اہک ہک ایس رطح ھجم ےس وج الضف ےھت، اوہنں ےن یھب ایک اھت اور اس ںیم کش ںیہن ہک

 

 

 

ْعََم إَِذا ََكَن ََلُ َمْن َُيْرِبُهُ  -11
َ
َذاِن اْل

َ
 :بَاُب أ

 اس ایبن ںیم ہک انانیب صخش اذان دے اتکس ےہ ارگ اےس وکیئ وتق اتبےن واال آدیم وموجد وہ: ابب

 111 :دحثی ربمن

بِيهِ  َعنْ       ،  َسالِِم بِْن َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل       ،  أ

َ
أ

ِم َمْكُتوٍم،       إَِن باَِلًَل يُؤَِذُن بِلَيٍْل، "     :اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل 
ُ
ُبوا َحََّت ُينَاِدَي اْبُن أ ْعََم ََل      :ُثَم قَاَل       َفلَُكُوا َواْْشَ

َ
َوََكَن رَُجاًل أ

ْصبَْحَت  ُينَاِدي َحََّت ُيَقاَل ََلُ 
َ
ْصبَْحَت أ

َ
 ".أ

، اوہنں ےن اےنپ وا د دبعاہلل مہ ےس دبعاہلل نب ہملسم یبنعق ےن ایبن ایک اامم ام ک ےس، اوہنں ےن انب اہشب ےس، اوہنں ےن اسمل نب دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےس

دےتی ںیہ۔ اس ےیل مت ولگ اھکےت ےتیپ روہ۔ اہیں کت ہک انب ام وتکمم اذان دںی۔ ےن رفامای ہک البل وت رات رےہ اذان  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل نب رمع ےس ہک

 راوی ےن اہک ہک وہ انانیب ےھت اور اس وتق کت اذان ںیہن دےتی ےھت بج کت ان ےس اہک ہن اجات ہک حبص وہ یئگ۔ حبص وہ یئگ۔
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َذاِن َبْعَد الَْفْجرِ  -12
َ
 :بَاُب اْل

 انیحبص وہےن ےک دعب اذان د: ابب

 111 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
تِِْن      :قَاَل       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ ْخرَبَ

َ
َن "      ،  َحْفَصةُ  أ

َ
أ

ْن ُتَقارَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه 
َ
َم وََسلََم ََكَن إَِذا اْعتََكَف الُْمؤَِذُن لِلُصبِْح َوَبَدا الُصبُْح َصىَل َرْكَعتنَْيِ َخِفيَفتنَْيِ َقبَْل أ

 ".الَصاَلةُ 
ی ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ اامم ام ک ےن انعف ےس ربخ دی، اوہنں ےن دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل 

ی س

 

ي

 

ت

و نین مہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

 

و
م
ل

امہنع ےس، اوہنں ےن اہک ےھجم ام ا

یلص  یک اعدت یھت ہک بج ؤمذن حبص یک اذان حبص اصدق ےک ولطع وہےن ےک دعب دے اکچ وہات وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہصفح ر ی اہلل اہنع ےن ربخ دی ہک

 یس رںیتعک ڑپےتھ۔اذان اور ریبکت ےک چیب امنز اقمئ وہےن ےس ےلہپ دو یکلہ  اہلل ہیلع وملس

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  َشيْبَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم " ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

 ".َخِفيَفتَنْيِ َبنْيَ اّنلَِداِء َواْْلِقَاَمِة ِمْن َصاَلِة الُصبِْح يَُصيَِل َرْكَعتنَْيِ 
رلنٰمح نب وعف ےس، اوہنں ےن مہ ےس اوبمیعن لضف نب دنیک ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ابیشن ےن ٰییحی نب ایب ریثک ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اوبہملس نب دبعا

 رجف یک اذان اور ااقتم ےک درایمن دو یکلہ یس رںیتعک ڑپےتھ ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اع ہش دصہقی ر ی اہلل اہنع ےس ہک
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 122 :دحثی ربمن

نَا      ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ِدينَارٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
أ

ِم َمْكتُومٍ       إَِن باَِلًَل ُينَاِدي بِلَيٍْل، "     :اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل 
ُ
ُبوا َحََّت ُينَاِدَي اْبُن أ  ".فلََُكُوا َواْْشَ

ی ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ اامم ام ک ےن دبعاہلل نب د

ی س

 

ي

 

ت

یلص اہلل  روسل اہلل انیر ےس ربخ دی، اوہنں ےن دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےس ہکمہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

 اھک یپ ےتکس وہ۔ بج کت انب ام وتکمم اذان ہن دںی۔ (رحسی) ےن رفامای، دوھکی البل ر ی اہلل ہنع رات رےہ ںیم اذان دےتی ںیہ، اس ےیل مت ولگ ہیلع وملس

 

 

 

َذاِن َقبَْل  -13
َ
 :الَْفْجرِ بَاُب اْل

 حبص اصدق ےس ےلہپ اذان دےنی اک ایبن: ابب

 121 :دحثی ربمن

ِْحَُد ْبُن يُونَُس  َحَدَثنَا
َ
ِِب ُعثَْماَن اّنَلْهِدِي  َعنْ       ،  ُسلَيَْماُن اّتَليِِْمُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  زَُهرْي   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
اهللَِ َعبِْد  َعنْ       ،  أ

َذاُن باَِلٍل ِمْن َسُحورِهِ، "     :قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  بِْن َمْسُعودٍ 
َ
َحًدا ِمنُْكْم أ

َ
ْو أ

َ
َحَدُكْم أ

َ
فَإِنَُه       ََل َيْمنََعَن أ

ْو ُينَاِدي بِلَيٍْل ِلرَيِْجَع قَائَِمُكْم َوَِلُ 
َ
ِو الُصبُْح،       نَبَِه نَائَِمُكْم، يُؤَِذُن أ

َ
ْن َيُقوَل الَْفْجُر أ

َ
َصابِِعِه َوَرَفَعَها إََِل      :َوقَاَل       َولَيَْس أ

َ
بأ

ْسَفُل َحََّت َيُقوَل َهَكَذا
َ
 إََِل أ

َ
َّطأ

ْ
      :َوقَاَل زَُهرْي        ، "فَْوُق َوَّطأ

ُ
 .ْخَرى ُثَم َمَدَها َعْن يَِميِنِه وَِشَماَِلِ بَِسَبابَتَيِْه إِْحَداُهَما فَْوَق اْْل

وبامثعن دبعارلنٰمح یدہی ےس، مہ ےس ادمح نب ویسن ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس زریہ نب اعموہی  یفع ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس نامیلن نب رطاخن یمیت ےن ایبن ایک ا

ےن رفامای ہک البل یک اذان ںیہمت رحسی اھکےن  یلص اہلل ہیلع وملس آپ  رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہکاوہنں ےن دبعاہلل نب وعسمد ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن یبن

اکپرےت ںیہ۔ اتہک وج ولگ ابعدت ےک ےیل اجےگ ںیہ وہ آرام رکےن ےک ےیل ولٹ اجںیئ اور وج (ہی اہک ہک) ےس ہن روک دے ویکہکن وہ رات رےہ ےس اذان دےتی ںیہ ای

اتبیئ۔ اویلگنں  (ولطع حبص یک تیفیک) ںیہ وہ وہایشر وہ اجںیئ۔ وکیئ ہی ہن ھجمس ےھٹیب ہک رجف ای حبص اصدق وہ یئگ اور آپ ےن اینپ اویلگنں ےک ااشرے ےس ایھب وسےئ وہےئ

دت یک ایلگن اکی دورسی رپ ریھک، رھپ اںیہن زریہ راوی ےن یھب اہش (رجف وہیت ےہ) وک اورپ یک رطف ااھٹای اور رھپ آہتسہ ےس اںیہن ےچین الےئ اور رھپ رفامای ہک اس رطح

 داںیئ ابںیئ اج بن الیھپ دای۔
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 122 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  إِْسَحاُق  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
َساَمةَ  أ

ُ
بُو أ

َ
،  َوَعْن نَافِعٍ        ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  الَْقاِسِم بِْن ُُمََمدٍ  َعنْ       َحَدَثنَا،  ُعبَيُْد اهللَِ      :قَاَل       ،  أ

ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَم قَاَل       ،  ابِْن ُعَمرَ  َعِن       
َ
     :أ

ایک، اوہنں ےن اقمس نب دمحم ےس اور ھجم ےس ااحسق نب راوہہی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ںیمہ اوبااسہم امحد نب ااسہم ےن ربخ دی، اہک مہ ےس دبعاہلل نب رمع ےن ایبن 

البل رات رےہ ںیم اذان ) ےن رفامای یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل اوہنں ےن اع ہش دصہقی ر ی اہلل اہنع ےس ایبن ایک اور انعف ےن انب رمع ےس ہی دحثی ایبن یک ہک

 ۔(اھک یپ ےتکس وہ (رحسی) دےتی ںیہ۔ دبعاہلل انب ام وتکمم یک اذان کت مت

 

 

 

 123 :دحثی ربمن

،  ُعبَيُْد اهللَِ ْبُن ُعَمرَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  الَْفّْضُل ْبُن ُموََس  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  يُوُسُف ْبُن ِعيََس الَْمْرَوِزُي  ح وَحَدثَِِن 
نَُه، َعِن       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  الَْقاِسِم بِْن ُُمََمدٍ َعنْ       

َ
ُبوا       إَِن باَِلًَل يُؤَِذُن بِلَيٍْل، "     :قَاَل       اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ فلََُكُوا َواْْشَ

ِم َمْكتُومٍ 
ُ
 ".َحََّت يُؤَِذَن اْبُن أ

اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس لضف نب ومٰیس ےن، اہک ہک مہ ےس دیبعاہلل نب رمع ےن اقمس اامم اخبری رہمح اہلل ےن اہک ہک ھجم ےس ویفس نب ٰیسیع ےن ایبن ایک،  (دورسی دنس)

ےن رفامای ہک البل رات رےہ ںیم اذان  یلص اہلل ہیلع وملس پنب دمحم ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس، اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس ک    

 اھک یپ ےتکس وہ۔ (رحسی) م یک اذان کت متدےتی ںیہ۔ دبعاہلل انب ام وتکم

 

 

 

َذاِن َواِْلقَاَمِة َوَمْن يَنْتَِظُر اِْلقَاَمةَ  -14
َ
 :بَاُب َكْم َبنْيَ اْل

 اس ایبن ںیم ہک اذان اور ریبکت ےک درایمن انتک افہلص وہان اچےیہ ؟: ابب

 124 :دحثی ربمن

ّن       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُمَغَفٍل الُْمَّزِنِ  َعنْ       ،  ابِْن بَُريَْدةَ  َعنْ       ،  اجْلَُريِْرِي  َعنْ       ،  َخاِِل   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَحاُق الَْواِسِّطيُ  َحَدَثنَا
َ
أ

َذاَّننْيِ َصاَلة  "     :رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل 
َ
 ".ثاََلثًا لَِمْن َشاءَ  َبنْيَ لُُكِ أ
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نب ربدیہ ےس، اوہنں ےن مہ ےس ااحسق نب اشنیہ وایطس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اخ د نب دبعاہلل احطن ےن دعس نب اایس رجریی ےس ایبن ایک، اوہنں ےن دبعاہلل 

دورسی امنز ےس  (اک لصف) ےک درایمن اکی امنز (اذان و ااقتم) دو اذاونںےن نیت رمہبت رفامای ہک رہ  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل دبعاہلل نب لفغم زمین ےس ہک

 وج صخش ااسی رکان اچےہ۔ (رسیتی رمہبت رفامای ہک) وہان اچےیہ
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نَْصاِرَي  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُغنَْدر   َحَدَثنَا     :َقاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن بََّشارٍ  َحَدَثنَا
َ
نَِس  َعنْ       ،  َعْمَرو ْبَن ََعِمٍر اْْل

َ
أ

ْصَحاِب اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَبْتَِدُروَن الَسوَ "     :قَاَل       ،  بِْن َمالٍِك 
َ
َذَن قَاَم نَاس  ِمْن أ

َ
 اِرَي َحََّت ََكَن الُْمؤَِذُن إَِذا أ
ء        َوُهْم َكَذلَِك يَُصلُوَن الَرْكَعتنَْيِ َقبَْل الَْمْغرِِب،       ََيُْرَج اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  َذاِن َواْْلِقَاَمِة َِشْ

َ
، "َولَْم يَُكْن َبنْيَ اْْل

بُو َداوُدَ      : ُعثَْماُن ْبُن َجبَلَةَ  قَاَل       
َ
 .لَْم يَُكْن بَيْنَُهَما إََِل قَِليل        ْن ُشْعبََة، عَ       ،  َوأ

ن ایک، اہک ہک ںیم ےن رمعو نب اعرم مہ ےس دمحم نب اشبر ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس دمحم نب رفعج دنغر ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ہبعش نب اجحج ےن ایب

ےک  یلص اہلل ہیلع وملس بج ؤمذن اذان داتی وت یبن رکمی (دہعراستل ںیم)آپ ےن رفامای ہک  ہنع ےس ایبن رکےت ےھت ہکااصنری ےس انس، وہ اسن نب ام ک ر ی اہلل

ےنپ رجحہ ےس ابرہ رشتفی الےت وت ولگ ایس رطح امنز ڑپےتھ وہےئ ےتلم۔ ہی امجتع رغمب ےس ےلہپ یک یلص اہلل ہیلع واملس باحہب وتسونں یک رطف ےتکپل۔ بج یبن رکمی

دحثی ںیم ویں  لق ایک ) اذان اور ریبکت ںیم وکیئ زایدہ افہلص ںیہن وہات اھت۔ اور امثعن نب ہلبج اور اوبداؤد ایطیسل ےن ہبعش ےس اس (رغمب ںیم) دو رںیتعک ںیھت۔ اور

 اذان اور ریبکت ںیم تہب وھتڑا اس افہلص وہات اھت۔ (ےہ ہک

 

 

 

 :بَاُب َمِن اّْنتََظَر اِْلقَاَمةَ  -15
 ریبکت اک ااظتنر رکے( رھگ ںیم اھٹیب ) اذان نس رک وج صخش  :ابب
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بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ ْخرَبَ

َ
نَ       ،  ُعْرَوُة ْبُن الُّزَبرْيِ  أ

َ
ََكَن رَُسوُل "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  أ

وََّل ِمْن َصاَلِة الَْفْجِر قَاَم فََرَكَع َرْكَعتَ 
ُ
نْيِ َخِفيَفتنَْيِ َقبَْل َصاَلِة الَْفْجِر اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إَِذا َسَكَت الُْمؤَِذُن بِاْْل

ْن يَْستَِبنَي الَْفْجُر، 
َ
ِتيَُه الُْمؤَِذُن لِْْلِقَاَمةِ ُثَم اْضَّط       َبْعَد أ

ْ
ْيَمِن َحََّت يَأ

َ
 ".َجَع لََعَ ِشِقِه اْْل

و نین اع ہش مہ ےس اوباامیلن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ بیعش ےن ربخ دی، اوہنں ےن زرہی ےس، اوہنں ےن اہک ہک ےھجم رعوہ نب زریب ےن ربخ 

 

و
م
ل

دی ہک ام ا

  ؤمذن حبص یک دورسی اذان دے رک پچ وہات وت روسل اہلل بج ر ی اہلل اہنع ےن رفامای ہک

م
سل

 ے وہےت اور رفض ےس ےلہپ دو رتعکیلص اہلل ہیلع و

 

ر
ھ
ک

یکلہ  (تنس رجف) 

ےک  وملسیلص اہلل ہیلع  یکلھپ ادا رکےت حبص اصدق رونش وہ اجےن ےک دعب رھپ داینہ رکوٹ رپ ٹیل رےتہ۔ اہیں کت ہک ؤمذن ریبکت ےنہک یک االطع دےنی ےک ےیل آپ

 اپس آات۔

 

 

 

َذاَّننْيِ َصاَلة  لَِمْن َشاءَ  -16
َ
 :بَاُب َبنْيَ لُُكِ أ

 امنز ڑپھ اتکس ےہ( لفن ) رہ اذان اور ریبکت ےک چیب ںیم وج وکیئ اچےہ : ابب
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     :قَاَل       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُمَغَفل َعنْ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن بَُريَْدةَ  َعنْ       ،  احْلََسِن َكْهَمُس ْبُن  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يَِّزيدَ  َحَدَثنَا
َذاَّننْيِ َصاَلة ، "     :قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 

َ
َذاَّننْيِ َصاَلة ،       َبنْيَ لُُكِ أ

َ
 ".قَاَل ِِف اّثلَاّثِلَِة لَِمْن َشاءَ  ُثمَ       َبنْيَ لُُكِ أ

س نب نسح ےن ایبن ایک، اوہنں ےن دبعاہلل نب ربدیہ ےس، اوہنں ےن

 م
کہ

دبعاہلل نب لفغم ر ی اہلل  مہ ےس دبعاہلل نب زیدی رقمی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس 

یلص  ےک چیب ںیم امنز ےہ۔ رہ دو اذاونں ےک درایمن امنز ےہ۔ رھپ رسیتی رمہبت آپ (اذان و ریبکت) ےن رفامای ہک رہ دو اذاونں یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ہنع ےس ہک

 ےن رفامای ہک ارگ وکیئ ڑپانھ اچےہ۔ اہلل ہیلع وملس

 

 

 

 :بَاُب َمْن قَاَل َِلُؤَِذْن ِِف الَسَفِر ُمؤَِذن  َواِحد   -17
 وج ہی ےہک ہک رفس ںیم اکی یہ صخش اذان دے: ابب
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َسدٍ  َحَدَثنَا
َ
يُوَب  َعنْ       ،  وَُهيْب   َحَدَثنَا     :َقاَل       ،  ُمَعىَل ْبُن أ

َ
ِِب قاَِلبَةَ  َعنْ       ،  أ

َ
َتيُْت اّنَليِِبَ َصىَل       ،  َمالِِك بِْن احْلَُويْرِِث  َعنْ       ،  أ

َ
أ

يَن ََلْلًَة َوََكَن رَِحيًما َرِفيًقا،       قَْويَِم، اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف َّنَفٍر ِمْن  َقْمنَا ِعنَْدُه ِعْْشِ
َ
َهاَِلنَا،       فَأ

َ
ى َشْوَقنَا إََِل أ

َ
     :قَاَل       فَلََما َرأ

ُكمْ فَإَِذا َحرََّضَِت الَصاَلُة فَلْيُؤَِذْن لَكُ       ارِْجُعوا فَُكونُوا ِفيِهْم وََعلُِموُهْم وََصلُوا، " ْكرَبُ
َ
َحُدُكْم َوَْلَُؤَمُكْم أ

َ
 ".ْم أ

ی نب دعس ادس رصبٰی ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس وبیہ نب اخ د ےن اوباویب ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اوبالقہب ےس، اوہنں ےن ام ک نب

مغل

 وحریث ر ی اہلل ہنع مہ ےس 

یک دختم  یلص اہلل ہیلع وملس ےک دنچ آدویمں ےک اسھت احرض وہا اور ںیم ےن آپ (ینب ثیل) یک دختم ںیم اینپ وقم یلص اہلل ہیلع وملس ںیم یبن رکمی ےس، اہک ہک

ےن امہرے اےنپ رھگ ےنچنہپ اک وشق وسحمس رک ایل  یلص اہلل ہیلع وملس ڑبے رمح دل اور اسنلمر ےھت۔ بج آپ یلص اہلل ہیلع وملس رشفی ںیم سیب راوتں کت ایقم ایک۔ آپ

امنز ڑپےتھ رانہ۔ بج امنز اک وتق آ اجےئ وت مت ںیم ےس اکی صخش اذان دے اور وج مت ںیم  (رفس ںیم)  وہ۔ واہں اج رک اینپ وقم وک دنی اھکسؤ اوروت رفامای ہک اب مت اج ےتکس

 بس ےس ڑبا وہ وہ اامتم رکاےئ۔

 

 

 

َذاِن لِلُْمَسافِِر إَِذا ََكنُوا ََجَاَعًة، َواِْلقَاَمِة، َوَكَذلَِك  -18
َ
 :بَِعَرفََة وَََجْعٍ بَاُب اْل

 ارگ یئک اسمرف وہں وت امنز ےک ےیل اذان دںی اور ریبکت یھب ںیہک اور رعافت اور زمدہفل ںیم یھب ااسی یہ رکںی: ابب

ِو الَْمِّطرَيةِ . َوقَْوِل الُْمؤَِذِن الَصاَلُة ِِف الرَِحالِ 
َ
 .ِِف اللَيْلَِة ابْلَارَِدِة أ

 وت ؤمذن ویں اکپر دے ہک اےنپ اکھٹونں ںیم امنز ڑپھ ول۔اور بج رسدی ای ابرش یک رات وہ 
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ِِب احْلََسِن  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمْسِلُم ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َذرٍ  َعنْ       ،  َزيِْد بِْن وَْهٍب  َعنْ       ،  الُْمَهاِجِر أ

َ
     :قَاَل       ،  أ

ْن يُؤَِذَن، "
َ
َراَد الُْمؤَِذُن أ

َ
بْرِْد،      :َفَقاَل ََلُ       ُكَنا َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف َسَفٍر فَأ

َ
ْن يُؤَِذَن،       أ

َ
َراَد أ

َ
بْرِْد،      :َفَقاَل ََلُ       ُثَم أ

َ
ُثَم       أ

ْن يُ 
َ
َراَد أ

َ
بْرِْد،      :َفَقاَل ََلُ       ؤَِذَن، أ

َ
إَِن ِشَدَة احْلَِر ِمْن َفيِْح      :َفَقاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       َحََّت َساَوى الِظُل اّتُللُوَل،       أ

 ".َجَهَنمَ 
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اوبا نسح ےس ایبن ایک، اوہنں ےن زدی نب وبہ ےس، اوہنں ےن اوبذرافغری ر ی اہلل ہنع ےس،  مہ ےس ملسم نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن اہمرج

ےن رفامای ڈنھٹا وہےن دے۔ رھپ  یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت اکی رفس ںیم ےھت۔ ؤمذن ےن اذان دینی اچیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس مہ یبن رکمی اوہنں ےن اہک ہک

ےن  یلص اہلل ہیلع وملس ےن رھپ یہی رفامای ہک ڈنھٹا وہےن دے۔ اہیں کت ہک اسہی ولیٹں ےک ربارب وہ ایگ۔ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس وت آپؤمذن ےن اذان دینی اچیہ 

 رفامای ہک رگیم یک دشت دوزخ یک اھبپ ےس دیپا وہیت ےہ۔
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ِِب قاَِلبَةَ  َعنْ       ،  َخاِِلٍ احْلََذاءِ  َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا
َ
ََت      :قَاَل       ،  َمالِِك بِْن احْلَُويْرِِث  َعنْ       ،  أ

َ
أ

ِذنَا، "     :اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ  َفَقاَل اّنَليِِبُ َصىَل       رَُجاَلِن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يُِريَداِن الَسَفَر، 
َ
ّْنتَُما َخرَْجتَُما فَأ

َ
ُثَم       إَِذا أ

ِقيَما، 
َ
ُكَما      أ ْكرَبُ

َ
 ".ُثَم َِلَُؤَمُكَما أ

اوہنں ےن ام ک نب وحریث ےس، اوہنں مہ ےس دمحم نب ویفس رفاییب ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ایفسن وثری ےن اخ د ذحاء ےس، اوہنں ےن اوبالقہب دبعاہلل نب زدی ےس، 

ےن ان ےس رفامای ہک دوھکی بج مت رفس  یلص اہلل ہیلع وملس یک دختم ںیم آےئ ہی یسک رفس ںیم اجےن واےل ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس دو صخش یبن رکمی ےن اہک ہک

 ںیم رمع ںیم ڑبا وہ امنز ڑپاھےئ۔ اذان دانی رھپ ااقتم انہک، رھپ وج صخش مت (امنز ےک وتق راےتس ںیم) ںیم ولکن وت
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يُوُب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الْوََهاِب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن الُْمثَََن  َحَدَثنَا
َ
ِِب قِاَلبَةَ  َعنْ       ،  أ

َ
تَيْنَا       ،  َمالِك   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
أ

يَن يَْوًما َوََلْلًَة،       إََِل اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوََنُْن َشبَبَة  ُمتََقاِرُبوَن،  َقْمنَا ِعنَْدُه ِعْْشِ
َ
َوََكَن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ       فَأ

ّنَلَا َعَمْن تََرْكنَا َبْعَدنَا، فَلََما       َعلَيِْه وََسلََم رَِحيًما َرِفيًقا، 
َ
ْو قَِد اْشتَْقنَا َسأ

َ
ْهلَنَا أ

َ
نَا قَِد اْشتََهيْنَا أ

َ
نَاُه،       َظَن أ ْخرَبْ

َ
     :قَاَل       فَأ

ْهِليُكْم، "
َ
ِقيُموا ِفيِهْم وََعلُِموُهْم َوُمُروُهْم،       ارِْجُعوا إََِل أ

َ
ْحفَ       فَأ

َ
ْشيَاَء أ

َ
ْيتُُموِن وََذَكَر أ

َ
ْحَفُظَها وََصلُوا َكَما َرأ

َ
ْو ََل أ

َ
ُظَها أ

َصيَِل، 
ُ
ُكمْ       أ ْكرَبُ

َ
َحُدُكْم َوَْلَُؤَمُكْم أ

َ
 ".فَإَِذا َحرََّضَِت الَصاَلُة فَلْيُؤَِذْن لَُكْم أ
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ایتخسین ےن اوبالقہب ےس ربخ دی، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ام ک نب وحریث ےن مہ ےس دمحم نب ٰینثم ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ دبعاولاہب ےن ربخ دی، اہک ہک ںیمہ اوباویب 

یک دختم ابمرک ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہےئ۔ مہ بس مہ رمع اور ونوجان یہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس مہ یبن رکمی ایبن ایک، اہک ہک

ےن داھکی ہک ںیمہ اےنپ ونط واسپ اجےن اک وشق  یلص اہلل ہیلع وملس ڑبے یہ رمح دل اور اسنلمر ےھت۔ بج آپ اہلل ہیلع وملسیلص  امہرا سیب دن و رات ایقم راہ۔ آپ

رھگ اجؤ اور ان  ےن رفامای ہک ااھچ اب مت اےنپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن وپاھچ ہک مت ولگ اےنپ رھگ ےسک وھچڑ رک آےئ وہ۔ مہ ےن اتبای۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےہ وت آپ

قلعتم اوباویب ےن اہک ہک اوبالقہب رھگ واولں ےک اسھت روہ اور اںیہن یھب دنی اھکسؤ اور دنی یک ابوتں رپ لمع رکےن اک مکح رکو۔ ام ک ےن تہب یس زیچوں اک ذرک ایک نج ےک 

ےن رفامای ہک ایس رطح امنز ڑپانھ ےسیج مت ےن ےھجم امنز ڑپےتھ وہےئ داھکی ےہ اور   ہیلع وملسیلص اہلل ےن ویں اہک وہ ابںیت ھجم وک اید ںیہ ای ویں اہک ھجم وک اید ںیہن۔ اور یبن رکمی

 بج امنز اک وتق آ اجےئ وت وکیئ اکی اذان دے اور وج مت ںیم بس ےس ڑبا وہ وہ امنز ڑپاھےئ۔

 

 

 

 132 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
َذنَ      :قَاَل       ،  نَافِع   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُعبَيِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  ََيََْي  أ

َ
ِِف ََلْلٍَة بَارَِدٍة  اْبُن ُعَمرَ  أ

َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ       َصلُوا ِِف رَِحاِلُكْم،      :ُثَم قَاَل       بَِّضْجنَاَن، 
َ
نَا أ ْخرَبَ

َ
ُمُر ُمؤَِذنًا يُؤَِذُن، فَأ

ْ
ُثَم َيُقوُل        َعلَيِْه وََسلََم ََكَن يَأ

ِو الَْمِّطرَيِة ِِف الَسَفرِ "     :لََعَ إِثِْرهِ 
َ
ََل َصلُوا ِِف الرَِحاِل ِِف اللَيْلَِة ابْلَارَِدِة أ

َ
 ".أ

دبعاہلل نب رمع  اہلل نب رمع رمعی ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس انعف ےن ایبن ایک ہکمہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک ہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس اطقن ےن دیبع

ا ن رپ اذان دی رھپ رفامای

 

 ي
ح

 

ض

اےنپ اےنپ اکھٹونں ںیم امنز ڑپھ ول اور ںیمہ آپ ےن التبای ! ہک ولوگ « أَل صلوا ِف الرحال» ر ی اہلل امہنع ےن اکی رسد رات ںیم اقمم 

اےنپ اکھٹونں ںیم امنز ڑپھ ول۔ ہی مکح رفس یک ! ؤمذن ےس اذان ےک ےیل رفامےت اور ہی یھب رفامےت ہک ؤمذن اذان ےک دعب ہہک دے ہک ولوگ یلص اہلل ہیلع وملس ہک یبن رکمی

 احتل ںیم ای رسدی ای رباست یک راوتں ںیم اھت۔
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 133 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  إِْسَحاُق  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بُو الُْعَميِْس  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َجْعَفُر ْبُن َعْونٍ  أ

َ
ِِب ُجَحيَْفةَ  َعنْ       ،  أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َعْوِن بِْن أ

َ
     :قَاَل       ،  أ

ْبَّطِح، "
َ
يُْت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بِاْْل

َ
ِة َحََّت َرَكَّزَها َبنْيَ       اَلل  فَآَذنَُه بِالَصاَلِة، فََجاَءُه بِ       َرأ ُثَم َخَرَج باَِلل  بِالَْعَْنَ

قَاَم الَصاَلةَ 
َ
ْبَّطِح َوأ

َ
 ".يََدْي رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بِاْْل

 ی فہ مہ ےس ااحسق نب وصنمر ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ رفعج نب وعن 
ح
ح

س ےن ایبن ایک، اوہنں ےن وعن نب ایب 

می 
لع

ےن ربخ دی، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اوبا

 ی فہ ےک واہطس ےس ایبن ایک، اہک ہک
ح
ح

وک امنز یک ربخ دی رھپ  یلص اہلل ہیلع وملس وک احطب ںیم داھکی ہک البل احرض وہےئ اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن روسل اہلل ےس اوب

اس وک ) ےن یلص اہلل ہیلع وملس اقمم احطب ںیم اگڑ دای اور آپ (وطبر رتسہ) ےک اسےنم یلص اہلل ہیلع وملس ہنع ربیھچ ےل رک آےگ ڑبےھ اور اےس آپ البل ر ی اہلل

 امنز ڑپاھیئ۔ (رتسہ انب رک

 

 

 

َذانِ بَاُب َهْل يَتَتََبُع الُْمؤَِذُن فَاُه َهاُهنَا وََها ُهنَا، وََهْل يَلْتَِفُت ِِف  -19
َ
 :اْل

 رھپاےئ اور ایک اذان ےتہک وتق ادرھ ادرھ دھکی اتکس ےہ ؟( داںیئ ابںیئ ) ایک ؤمذن اذان ںیم اانپ ہنم ادرھ ادرھ : ابب

ُذَّنيِْه،       َوُيْذَكُر َعْن باَِلٍل، 
ُ
نَُه َجَعَل إِْصبََعيِْه ِِف أ

َ
       أ

ُ
ْن      :َوقَاَل إِبَْراِهيمُ       ُذَّنيِْه، َوََكَن اْبُن ُعَمَر ََل جَيَْعُل إِْصبََعيِْه ِِف أ

َ
َس أ

ْ
ََل بَأ

،      :َوَقاَل َعَّطاء        يُؤَِذَن لََعَ َغرْيِ وُُضوٍء،  ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَْذُكُر اهللََ لََعَ      :َوقَالَْت ََعئَِّشةُ       الْوُُضوُء َحٌق وَُسَنة 
ْحيَانِهِ  لُُكِ 

َ
 .أ

 امہنع اذان ںیم اکونں ںیم اور البل ر ی اہلل ہنع ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن اذان ںیم اینپ دوونں اایلگنں اےنپ اکونں ںیم دالخ ںیک۔ اور دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل

اطعء ےن اہک ہک اذان ںیم ووض رضوری اور تنس ےہ۔ اور اع ہش ر ی اہلل  اایلگنں ںیہن ڈاےتل ےھت۔ اور اربامیہ یعخن ےن اہک ہک ےبووض اذان دےنی ںیم وکیئ ربایئ ںیہن اور

 بس ووتقں ںیم اہلل وک اید رفامای رکےت ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس اہنع ےن رفامای ہک روسل اہلل
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 134 :دحثی ربمن

ِِب ُجَحيَْفةَ  َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َعْوِن بِْن أ

َ
ى باَِلًَل يُؤَِذُن، "      ،  أ

َ
نَُه َرأ

َ
فََجَعلُْت       أ

َذانِ 
َ
تَتََبُع فَاُه َهُهنَا وََهُهنَا بِاْْل

َ
 ".أ

 ی فہ ےس
ح
ح

وھنں ےن البل ر ی اہلل ہنع وک اذان  ایبن ایک، اوہنں ےن اےنپ ابپ ےس اہکمہ ےس دمحم نب ویفس رفاییب ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ایفسن وثری ےن وعن نب ایب 

 دےتی وہےئ داھکی۔ وہ ےتہک ںیہ ںیم یھب ان ےک ہنم ےک اسھت ادرھ ادرھ ہنم ریھپےن اگل۔

 

 

 

 :بَاُب قَْوِل الرَُجِل فَاتَتْنَا الَصاَلةُ  -21
 ویں انہک اسیک ےہ ہک امنز ےن ںیمہ وھچڑ دای ؟: ابب

ْن َيُقوَل فَاتَتْنَا الَصاَلُة َولَِكْن َِلَُقْل لَْم نُْدرِكْ 
َ
َصحُ . َوَكِرَه اْبُن ِسرِييَن أ

َ
 .َوقَْوُل اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

اک رفامن یہ  یلص اہلل ہیلع وملس اچےیہ ہک مہ امنز ہن اپ ےکس اور یبن رکمیاامم انب ریسنی رہمح اہلل ےن اس وک رکموہ اجان ےہ ہک وکیئ ےہک ہک امنز ےن ںیمہ وھچڑ دای۔ ہکلب ویں انہک 

 زایدہ حیحص ےہ۔

 

 

 

 135 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  َشيْبَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن أ

َ
بَيْنََما ََنُْن نَُصيَِل َمَع      :قَاَل       ،  أ

نُُكْم ؟،      :قَاَل       فَلََما َصىَل،       اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إِْذ َسِمَع َجلَبََة رَِجاٍل، 
ْ
     :قَاَل       اْستَْعَجلْنَا إََِل الَصاَلِة،      :قَالُوا      َما َشأ

تَيْتُُم الَصاَلَة َفَعلَيُْكْم بِالَسِكينَِة،       فاََل َتْفَعلُوا، "
َ
تُِموا      فما أدرْكتُْم فََصلُوا،       إَِذا أ

َ
 ".َوَما فَاتَُكْم فَأ

، اوہنں ےن دبعاہلل نب ایب داتدہ ےس، اوہنں ےن اےنپ وا د مہ ےس اوبمیعن لضف نب دنیک ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ابیشن نب دبعارلنٰمح ےن ٰییحی نب ایب ریثک ےس ایبن ایک

ےن ھچک ولوگں ےک ےنلچ رھپےن اور وبےنل  یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت امنز ںیم ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس مہ یبن رکمی اوبداتدہ ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن اہک ہک

ےن  یلص اہلل ہیلع وملس ےن درایتف رفامای ہک ایک ہصق ےہ ولوگں ےن اہک ہک مہ امنز ےک ےیل دلجی رک رےہ ےھت۔ آپ وملسیلص اہلل ہیلع  یک آواز ینس۔ امنز ےک دعب آپ

 رک ول۔ںیم وپرا  (دعب) ےئ اےسرفامای ہک ااسی ہن رکو۔ ہکلب بج مت امنز ےک ےیل آؤ وت واقر اور وکسن وک وحلمظ روھک، امنز اک وج ہصح اپؤ اےس ڑپوھ اور اور وج رہ اج
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ِت بِالَسِكينَِة َوالَْوقَارِ  -21
ْ
 :بَاُب ََل يَْسََع إََِل الَصاَلِة، َوَْلَأ

 اپ وکس اےس ڑپھ ول اور وج ہن اپ وکس اےس دعب ںیم وپرا رک ول( امجتع ےک اسھت ) اس ایبن ںیم ہک امنز اک وج ہصح : ابب

ْدَرْكتُْم فََصلُوا،      :َوقَاَل 
َ
تُِموا، َوَما       َما أ

َ
بُو َقتَاَدةَ       فَاتَُكْم فَأ

َ
 .َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَاََلُ أ

ےس رواتی ایک  اہلل ہیلع وملس رکمی یلصاپ وکس اےس ڑپھ ول اور وج ہن اپ وکس اےس دعب ںیم وپرا رک ول۔ ہی ہلئسم اوبداتدہ ر ی اہلل ہنع ےن یبن  (امجتع ےک اسھت) امنز اک وج ہصح

 ےہ۔

 

 

 

 131 :دحثی ربمن

ِِب ِذئٍْب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  َسِعيِد بِْن الُْمَسيِِب  َعنْ       ،  الُّزْهِرُي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  اْبُن أ

َ
َعِن اّنَليِِبِ       ،  أ

ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  الُّزْهِرِي  وََعِن       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
إَِذا "     :قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  أ

ْدَرْكتُْم فََصلُوا،       لَيُْكْم بِالَسِكينَِة َوالَْوقَاِر َوََل تُْْسُِعوا، َسِمْعتُُم اْْلِقَاَمَة فَاْمُّشوا إََِل الَصاَلِة وَعَ 
َ
تُِموا      َفَما أ

َ
 ".َوَما فَاتَُكْم فَأ

 ےس ایبن ایک، اوہنں ےن بیسممہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دمحم نب دبعارلنٰمح نب ایب ذبئ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اامم زرہی ےن دیعس نب 

اور زرہی ےن اوبہملس ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن یبن  (دورسی دنس) اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس

لچ ڑپو۔ وکسن اور واقر  (ومعمیل اچل ےس) ول وت امنز ےک ےیل ےن رفامای مت ولگ ریبکت یک آواز نس یلص اہلل ہیلع وملس آپ رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس

 ڑکپے روھک اور دوڑ ےک تم آؤ۔ رھپ امنز اک وج ہصح ےلم اےس ڑپھ ول، اور وج ہن لم ےکس اےس دعب ںیم وپرا رک ول۔ (رہباحل) وک

 

 

 

ُوا اِْلَماَم ِعنَْد اِْلقَاَمةِ  -22
َ
 :بَاُب َمََّت َيُقوُم اّنَلاُس إَِذا َرأ

 امنز یک ریبکت ےک وتق بج ولگ اامم وک دںیھکی وت سک وتق ڑھکے وہں: ابب
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ِِب َكِثريٍ  َكتََب إَِِلَ      :قَاَل       ،  ِهَّشام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمْسِلُم ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َقتَاَدةَ َعبِْد اهللَِ بِْن  َعنْ       ،  ََيََْي ْبُن أ

َ
،  أ

بِيهِ َعنْ       
َ
ِقيَمِت الَصاَلُة فاََل َتُقوُموا َحََّت تََرْوِن "     :قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَاَل       ،  أ

ُ
 ".إَِذا أ
ےھجم ٰییحی ےن دبعاہلل دبعاولاہب نب ایب داتدہ ےس ہی دحثی ھکل رک یجیھب ہک وہ اےنپ  مہ ےس ملسم نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ماشم دوتسایئ ےن ایبن ایک، اہک

ے  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ےس ایبن رکےت ےھت ہک (اوبداتدہ) ابپ

 

کلی

 

ن
ےن رفامای ہک بج امنز ےک ےیل ریبکت یہک اجےئ وت اس وتق کت ہن ڑھکے وہ بج کت ےھجم 

 وہےئ ہن دھکی ول۔

 

 

 

 :بَاُب ََل يَْسََع إََِل الَصاَلةِ ُمْستَْعِجاًل، َوَْلَُقْم بِالَسِكينَِة َوالَْوقَارِ  -23
 امنز ےک ےیل دلجی ہن اےھٹ ہکلب اانیمطن اور وکسن و وہستل ےک اسھت اےھٹ: ابب

 131 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  َشيْبَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن أ

َ
قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل      :قَاَل       ،  أ

ِقيَمِت الَصاَلُة فاََل َتُقوُموا َحََّت تََرْوِن وََعلَيُْكْم بِالَسِكينَةِ "     :اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
ُ
 . َعيَِلُ ْبُن الُْمبَارَكِ  تَاَبَعهُ       ، "إَِذا أ

ں ےن اےنپ ابپ اوبداتدہ احرث مہ ےس اوبمیعن لضف نب دنیک ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ابیشن ےن ٰییحی نب ایب ریثک ےس ایبن ایک، اوہنں ےن دبعاہلل نب ایب داتدہ ےس، اوہن

رفامای ہک امنز یک ریبکت وہ وت بج کت ےھجم دھکی ہن ول ڑھکے ہن وہ اور آیگتسہ وک الزم روھک۔ ابیشن ےک اسھت ےن  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل نب ریعب ر ی اہلل ہنع ےس ہک

 اس دحثی وک ٰییحی ےس یلع نب ابمرک ےن یھب رواتی ایک ےہ۔

 

 

 

 :بَاُب َهْل ََيُْرُج ِمَن الَْمْسِجِد ِلِعلَةٍ  -24
 ااقتم ےک دعب یھب وکیئ صخش لکن اتکس ےہ ؟ ایک دجسم ےس یسک رضورت یک وہج ےس اذان ای: ابب
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ِِب  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َصاِلِح بِْن َكيَْسانَ  َعنْ       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن َسْعدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْعِّزيِّز ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا
َ
أ

ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  َسلََمةَ 
َ
ِقيَمِت الَصاَلُة وَُعِدلَِت الُصُفوُف، "      ،  أ

ُ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َخَرَج َوقَْد أ

َ
َحََّت إَِذا       أ

ْن يَُكرِبَ انرَْصََف، 
َ
ُسُه َماًء،       نُِكْم، لََعَ َمََك      :قَاَل       قَاَم ِِف ُمَصاَلُه اّْنتََظْرنَا أ

ْ
َفَمَكثْنَا لََعَ َهيْئَِتنَا َحََّت َخَرَج إََِلْنَا َينِّْطُف َرأ

 ".َوقَِد اْغتََسَل       
رلنٰمح ےس، وہ  نب دبعامہ ےس دبعازعلزی نب دبعاہلل ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اربامیہ نب دعس ےن ایبن ایک، وہ اصحل نب اسیکن ےس، وہ انب اہشب ےس، وہ اوبہملس

ابرہ رشتفی الےئ، ااقتم یہک اج یکچ یھت اور ںیفص ربارب یک اج یکچ ںیھت۔  (اکی دن رجحے ےس) یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس ہک

واسپ رشتفی  یلص اہلل ہیلع وملس ریبکت ےتہک ںیہ۔ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع وملس بج ےلصم رپ ڑھکے وہےئ وت مہ ااظتنر رک رےہ ےھت ہک اب آپ یلص اہلل ہیلع وملس آپ

دوابرہ رشتفی الےئ، وت رس ابمرک ےس اپین  یلص اہلل ہیلع وملس ےل ےئگ اور رفامای ہک اینپ اینپ ہگج رپ رہھٹے روہ۔ مہ ایس احتل ںیم رہھٹے رےہ اہیں کت ہک آپ

 ےن لسغ ایک اھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس کپٹ راہ اھت۔ آپ

 

 

 

 :َحََّت رََجَع اّْنتََظُروهُ . بَاُب إَِذا قَاَل اِْلَماُم َمََكنَُكمْ  -25
اور اینپ احتل رپ ) ارگ اامم دتقمویں ےس ےہک ہک مت ولگ ایس احتل ںیم رہھٹے روہ وت بج کت وہ ولٹ رک آےئ اس اک ااظتنر رکںی : ابب

 (رہھٹے رںیہ 

 142 :دحثی ربمن

ْوَزاِِعُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَحاُق  َحَدَثنَا
َ
ِِب َسلََمَة بِْن َعبِْد  َعنْ       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  اْْل

َ
أ

ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  الرَِْحَِن 
َ
ِقيَمِت الَصاَلُة فََسَوى ا"     :قَاَل       ،  أ

ُ
فََخَرَج رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم       ّنَلاُس ُصُفوَفُهْم، أ

 ، ُسُه َيْقُّطُر َماًء فََصىَل بِِهمْ       فَرََجَع فَاْغتََسَل،       لََعَ َمََكنُِكْم،      :ُثَم قَاَل       َفتََقَدَم وَُهَو ُجنُب 
ْ
 ".ُثَم َخَرَج َوَرأ

اوبہملس نب ق نب وصنمر ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ دمحم نب ویفس رفاییب ےن ربخ دی ہک اہک مہ ےس اوزار  ےن انب اہشب زرہی ےس ایبن ایک، اوہنں ےن مہ ےس ااحس

 دیسیھ رک یل ںیھت۔ رھپ روسل امنز ےک ےیل ااقتم یہک اج یکچ یھت اور ولوگں ےن ںیفص دبعارلنٰمح ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس ہک اوہنں ےن رفامای ہک

ےن رفامای ہک مت ولگ اینپ اینپ  یلص اہلل ہیلع وملس اس ےیل آپ (رگم ےلہپ ایخل ہن راہ)رشتفی الےئ اور آےگ ڑبےھ۔ نکیل احتل انجتب ںیم ےھت یلص اہلل ہیلع وملس اہلل
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یلص  لسغ ےئک وہےئ ےھت اور رس ابمرک ےس اپین کپٹ راہ اھت۔ رھپ آپ ہیلع وملسیلص اہلل  واسپ رشتفی الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ہگج رہھٹے روہ۔ رھپ آپ

 ےن ولوگں وک امنز ڑپاھیئ۔ اہلل ہیلع وملس

 

 

 

 :بَاُب قَْوِل الرَُجِل َما َصلَيْنَا -26
 آدیم ویں ےہک ہک مہ ےن امنز ںیہن ڑپیھ وت اس رطح ےنہک ںیم وکیئ ابقتح ںیہن ےہ: ابب

 141 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
بَا َسلََمةَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  َشيْبَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
نَا     :َيُقوُل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ّن "      ،  َجابُِر ْبُن َعبِْد اهللَِ  أ

َ
أ

َصيَِلَ َحََّت       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :َفَقاَل       َجاَءُه ُعَمُر ْبُن اْْلََّطاِب يَْوَم اْْلَنَْدِق، اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم 
ُ
ْن أ

َ
َواهللَِ َما ِكْدُت أ

ْفَّطَر الَصائُِم، 
َ
َل اّنَليِِبُ       َواهللَِ َما َصلَيْتَُها،      :وََسلَمَ  َفَقاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيْهِ       ََكَدِت الَّشْمُس َتْغُرُب وََذلَِك َبْعَد َما أ َفَْنَ

نَا َمَعُه، 
َ
 ُثَم َصىَل َيْعِِن الَْعرْصَ َبْعَد َما َغَرَبِت الَّشْمُس،       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إََِل ُبّْطَحاَن َوأ

َ
ُثَم َصىَل َبْعَدَها       َفتَوََضأ

 ".الَْمْغرَِب 
وہ ےتہک ےھت ہک ںیمہ اجرب نب دبعاہلل مہ ےس اوبمیعن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ابیشن ےن ٰییحی ےک واہطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن اوبہملس ےس انس، 

! اہلل ہنع زغوہ دنخق ےک دن احرض وہےئ اور رعض یک ای روسل اہللیک دختم ںیم رمع نب اطخب ر ی  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ااصنری ر ی اہلل امہنع ےن ربخ دی ہک

یلص اہلل ہیلع  اھت۔ یبن رکمیمسق اہلل یک وسرج رغوب وہےن وک یہ اھت ہک ںیم اب رصع یک امنز ڑپھ اکس وہں۔ آپ بج احرض دختم وہےئ وت روزہ ااطفر رکےن اک وتق آ اکچ 

ےک اسھت یہ اھت۔  یلص اہلل ہیلع وملس احطبن یک رطف ےئگ۔ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وملس امنز رصع ںیہن ڑپیھ ےہ۔ رھپ آپ ےن رفامای ہک مسق اہلل یک ںیم ےن یھب وت وملس

 ےن ووض ایک، رھپ رصع یک امنز ڑپیھ۔ وسرج ڈوب اکچ اھت۔ رھپ اس ےک دعب رغمب یک امنز ڑپیھ۔ یلص اہلل ہیلع وملس آپ

 

 

 

 :حْلَاَجُة َبْعَد اِْلقَاَمةِ بَاُب اِْلَماِم َتْعرُِض ََلُ ا -27
 ارگ اامم وک ریبکت وہ ےنکچ ےک دعب وکیئ رضورت شیپ آےئ وت ایک رکے ؟: ابب
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بُو َمْعَمٍر َعبُْد اهللَِ ْبُن َعْمٍرو َحَدَثنَا
َ
نٍَس  َعنْ       ،  الَْعِّزيِّز ْبُن ُصَهيٍْب َعبُْد  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْوارِِث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
،  أ

ِقيَمِت الَصاَلُة، "     :قَاَل       
ُ
َفَما قَاَم إََِل الَصاَلِة َحََّت نَاَم       َواّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُينَايِِج رَُجاًل ِِف َجانِِب الَْمْسِجِد،       أ
 ".الَْقْومُ 

 ایبن ایک، دبعاہلل نب رمعو ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دبعاولارث نب دیعس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دبعازعلزی نب بیہص ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےسمہ ےس اوبرمعم 

اکن ںیم ابںیت رک رےہ ےھت۔ رھپ یسک صخش ےس دجسم ےک اکی وگےش ںیم ےکپچ ےکپچ  یلص اہلل ہیلع وملس امنز ےک ےیل ریبکت وہ یکچ یھت اور یبن رکمی اوہنں ےن اہک ہک

 امنز ےک ےیل بج رشتفی الےئ وت ولگ وس رےہ ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس آپ

 

 

 

ِقيَمِت الَصاَلةُ  -28
ُ
 :بَاُب اللَِْكَِم إَِذا أ

 ریبکت وہ ےنکچ ےک دعب یسک ےس ابںیت رکان: ابب

 143 :دحثی ربمن

لَْعَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعَياُش ْبُن الَْوَِلدِ  َحَدَثنَا
َ
لُْت      :قَاَل       ،  ُِحَيْد   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اْْل

َ
َعْن الرَُجِل َيتَلََكَُم  ثَابِتًا ابْلُنَاِِنَ  َسأ

نَِس بِْن َمالٍِك  فََحَدثَِِن َعنْ       َبْعَد َما ُتَقاُم الَصاَلُة، 
َ
، "     :قَاَل       ،  أ ِقيَمِت الَصاَلُة َفَعَرَض لِلَنيِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم رَُجل 

ُ
أ

ِقيَمِت الَصاَلةُ       
ُ
 ".فََحبََسُه َبْعَد َما أ

اثتب انبین ےس اکی صخش ےک قلعتم ہلئسم ںیم ےن  مہ ےس ایعش نب ودیل ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دبعاالٰیلع ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دیمح  رلی ےن ایبن ایک، اہک ہک

امای ہک ریبکت وہ یکچ یھت۔ اےنت درایتف ایک وج امنز ےک ےیل ریبکت وہےن ےک دعب وگتفگ رکات رےہ۔ اس رپ اوہنں ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس ایبن ایک ہک اوہنں ےن رف

 وک امنز ےک ےیل ریبکت یہک اجےن ےک دعب یھب روےک راھک۔ یلص اہلل ہیلع وملس آپےس راہتس ںیم الم اور  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم اکی صخش یبن رکمی

 

 

 

 :بَاُب وُُجوِب َصاَلِة اجْلََماَعةِ  -29
 امجتع ےس امنز ڑپانھ رفض ےہ: ابب
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ُمُه َعِن الِْعَّشاِء ِِف اجْلََماَعِة َشَفَقًة لَْم يُِّطْعَها     :َوقَاَل احْلََسنُ 
ُ
 .إِْن َمنََعتُْه أ

صخش ےک ےیل رضوری ےہ ہک  اور اامم نسح رصبی ےن اہک ہک ارگ یسک صخش یک امں اس وک تبحم یک انب رپ اشعء یک امنز ابامجتع ےک ےیل دجسم ںیم اجےن ےس روک دے وت اس

 اینپ امں یک ابت ہن امےن۔

 

 

 

 144 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب الِّزنَادِ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
ْعَرِج  َعِن       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل       ،  أ

َ
أ

ْن آُمَر ِِبََّطٍب َفيُحْ "     :قَاَل       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
ي َّنْفِِس بِيَِدهِ لََقْد َهَمْمُت أ ُثَم آُمَر       ُثَم آُمَر بِالَصاَلِة َفيُؤََذَن لََها،       َّطَب، َواَِلِ

َحِرَق َعلَيِْهْم ُبيُوَتُهْم،       رَُجاًل َفيَُؤَم اّنَلاَس، 
ُ
َخاِلَف إََِل رَِجاٍل فَأ

ُ
ُد َعْرقًا       ُثَم أ نَُه جَيِ

َ
َحُدُهْم أ

َ
ي َّنْفِِس بِيَِدهِ لَْو َيْعلَُم أ َواَِلِ

ْو ِمْرَماَتنْيِ َحَسنَتنَْيِ لََّشِهَد الِْعَّشاءَ سَ 
َ
 ".ِمينًا أ

ی ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ اامم ام ک ےن اوبازلاند ےس ربخ دی، اوہنں ےن ارعج ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی

ی س

 

ي

 

ت

روسل   اہلل ہنع ےس ہکمہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

مسق سج ےک اہھت ںیم ریمی اجن ےہ ںیم ےن ارادہ رک ایل اھت ہک ڑکلویں ےک عمج رکےن اک مکح دوں۔ رھپ امنز ےک ےیل وہکں، ےن رفامای، اس ذات یک  یلص اہلل ہیلع وملس اہلل

رھپ اںیہن ان ےک  (وج امنز ابامجتع ںیم احرض ںیہن وہےت) اس ےک ےیل اذان دی اجےئ رھپ یسک صخش ےس وہکں ہک وہ اامتم رکے اور ںیم ان ولوگں یک رطف اجؤں

 ںیم اکی ں تیمس الج دوں۔ اس ذات یک مسق سج ےک اہھت ںیم ریمی اجن ےہ ارگ ہی امجتع ںیم ہن رشکی وہےن واےل ولگ اینت ابت اجن ںیل ہک اںیہن دجسمرھگو

 اےھچ مسق یک وگتش وایل ڈہی لم اجےئ یگ ای دو دمعہ رھک یہ لم اجںیئ ےگ وت ہی اشعء یک امجتع ےک ےیل دجسم ںیم رضور احرض وہ اجںیئ

 

 

 

 :بَاُب فَّْضِل َصاَلِة اجْلََماَعةِ  -31
 امنز ابامجتع یک تلیضف اک ایبن: ابب

ْسوَُد إَِذا فَاَتتُْه اجْلََماَعُة َذَهَب إََِل َمْسِجٍد آَخَر، 
َ
قَاَم وََصىَل       َوََكَن اْْل

َ
َذَن َوأ

َ
نَُس ْبُن َمالٍِك إََِل َمْسِجٍد قَْد ُصيَِلَ ِفيِه فَأ

َ
وََجاَء أ

 .ََجَاَعةً 
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اور اسن نب ام ک ر ی اہلل (اہجں امنز ابامجتع ےنلم اک ااکمن وہات) اوسد ر ی اہلل ہنع ےس بج امجتع وفت وہ اجیت وت آپ یسک دورسی دجسم ںیم رشتفی ےل اجےت

 امنز ڑپیھ۔ہنع اکی ایسی دجسم ںیم احرض وہےئ اہجں امنز وہ یکچ یھت۔ آپ ےن رھپ اذان دی، ااقتم یہک اور امجتع ےک اسھت 

 

 

 

 145 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
أ

يَن َدرََجةً َصاَلُة "     :وََسلََم قَاَل   ".اجْلََماَعِة َتْفُّضُل َصاَلَة الَْفِذ بَِسبٍْع وَِعْْشِ
یلص  روسل اہلل  امہنع ےس ہکمہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ اامم ام ک ےن ربخ دی، اوہنں ےن انعف ےس، اوہنں ےن دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل

 امجتع ےک اسھت امنز اےلیک امنز ڑپےنھ ےس اتسسیئ درہج زایدہ تلیضف ریتھک ےہ۔ےن رفامای ہک  اہلل ہیلع وملس

 

 

 

 141 :دحثی ربمن

نَا      ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب  َعنْ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن َخَباٍب  َعنْ       ،  اْبُن الَْهادِ  َحَدثَِِن       ،  اللَيُْث  أ

َ
،  َسِعيٍد اْْلُْدِريِ أ

نَُه َسِمَع اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       
َ
يَن َدرََجةً "     :َيُقوُل       أ  ".َصاَلُة اجْلََماَعِة َتْفُّضُل َصاَلَة الَْفِذ خِبَْمٍس وَِعْْشِ

ن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس زیدی نب اہد ےن ایبن ایک، اوہنں ےن دبعاہلل نب بابب ےس، مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس ثیل ےن ایب

رفامےت ےھت ہک امجتع ےس امنز اہنت امنز ڑپےنھ ےس  یلص اہلل ہیلع وملس آپ اوہنں ےن اوب دیعس دخری ر ی اہلل ہنع ےس ہک اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس انس

 تلیضف ریتھک ےہ۔سیچپ درہج زایدہ 

 

 

 

 141 :دحثی ربمن

ْعَمُش  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْواِحدِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا
َ
بَا َصاِلٍح  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  اْْل

َ
     :َيُقوُل       ،  أ

بَا ُهَريَْرةَ  َسِمْعُت 
َ
َصاَلُة الرَُجِل ِِف اجْلََماَعِة تَُّضَعُف لََعَ َصاَلتِِه ِِف "     :قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :َيُقوُل       ،  أ
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يَن ِضْعًفا،  ْحَسَن الْوُُضو      بَيِْتِه َوِِّف ُسوقِِه ََخًْسا وَِعْْشِ
َ
 فَأ

َ
نَُه إَِذا تَوََضأ

َ
ُثَم َخَرَج إََِل الَْمْسِجِد ََل َُيْرُِجُه إََِل       َء، وََذلَِك أ

،       الَصاَلُة،  فَإَِذا َصىَل لَْم تََّزِل الَْماَلئَِكُة تَُصيَِل َعلَيِْه َما َداَم       لَْم ََيُّْط َخّْطَوًة إََِل ُرفَِعْت ََلُ بَِها َدرََجة  وَُحَّط َعنُْه بَِها َخِّطيئَة 
َحُدُكْم ِِف َصاَلٍة َما اّْنتََظَر الَصاَلةَ       اللَُهَم َصِل َعلَيِْه اللَُهَم ارَِْحُْه،       ُه، ِِف ُمَصاَل 

َ
 ".َوََل يََّزاُل أ

ےن اہک ہک ںیم ےن اوباصحل  ںمہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس دبعاولادح ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اشمع ےن ایبن ایک، اوہن

ےن رفامای ہک آدیم یک امجتع ےک اسھت امنز رھگ ںیم ای ابزار ںیم ڑپےنھ ےس  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےس انس، اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس انس ہک

ےک امتم آداب وک وحلمظ رھک رک ایھچ رطح ووض رکات ےہ رھپ دجسم اک راہتس ڑکپات ےہ اور وسا سیچپ درہج زایدہ  رتہ ےہ۔ وہج ہی ےہ ہک بج اکی صخش ووض رکات ےہ اور اس 

ےس افرغ وہ اجات ےہ وت رفےتش اس وتق امنز ےک اور وکیئ دورسا ارادہ اس اک ںیہن وہات، وت رہ دقم رپ اس اک اکی درہج ڑباتھ ےہ اور اکی انگہ اعمف ایک اجات ےہ اور بج امنز 

اس رپ اینپ رںیتمح انزل ! اے اہلل« امهلل ارِحه     امهلل صل عليه،»  ربارب داعںیئ رکےت رےتہ ںیہ بج کت وہ اےنپ ےلصم رپ اھٹیب رےہ۔ ےتہک ںیہکت اس ےک ےیل

 اس رپ رمح رک اور بج کت مت امنز اک ااظتنر رکےت روہ وگای مت امنز یہ ںیم وغشمل وہ۔! رفام۔ اے اہلل

 

 

 

 :ِة الَْفْجِر ِِف ََجَاَعةٍ بَاُب فَّْضِل َصالَ  -31
 رجف یک امنز ابامجتع ڑپےنھ یک تلیضف ےک ابرے ںیم: ابب

 141 :دحثی ربمن

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ ْخرَبَ

َ
بُو َسلََمَة ْبُن َعبِْد        ،  َسِعيُد ْبُن الُْمَسيِِب  أ

َ
َوأ

َحِدُكْم       َتْفُّضُل َصاَلُة اجْلَِميِع، "     :َيُقوُل       َسِمْعُت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،      :قَاَل       ،  أبا هريرة أن      ،  الرَِْحَِن 
َ
َصاَلَة أ

يَن ُجّزًْءا،  بُو ُهَريَْرةَ       ، "َوَِتْتَِمُع َماَلئَِكُة اللَيِْل َوَماَلئَِكُة اّنَلَهاِر ِِف َصاَلِة الَْفْجرِ       وَْحَدُه خِبَْمٍس وَِعْْشِ
َ
     :ُثَم يُقوُل أ

 .11إَِن قُرَْءاَن الَْفْجِر ََكَن َمّْشُهوًدا سورة اْلَساء آية      :فَاقَْرُءوا إِْن ِشئْتُمْ 
ں ےن اہک ہک مہ ےس بیعش ےن، اوہنں ےن اہک مہ ےس زرہی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ےھجم دیعس نب بیسم اور اوبہملس نب مہ ےس اوباامیلن ےن ایبن ایک،، اوہن

امنز اےلیک ڑپےنھ ےن رفامای ہک امجتع ےس  یلص اہلل ہیلع وملس آپدبعارلنٰمح ےن ربخ دی ہک اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےن اہک ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس انس

وسرۃ ینب ) انھ اچوہ وتےس سیچپ درہج زایدہ  رتہ ےہ۔ اور رات دن ےک رفےتش رجف یک امنز ںیم عمج وہےت ںیہ۔ رھپ اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہک ارگ مت ڑپ

 احرض وہےت ںیہ۔ ینعی رجف ںیم رقآن اپک یک التوت رپ رفےتش « إن قرآن الفجر َكن مّشهودا» یک ہی آتی ڑپوھ (ارسالیئ
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 141 :دحثی ربمن

يَن َدرََجةً      :قَاَل       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  نَافِع   وََحَدثَِِن      : ُشَعيْب   قَاَل   .َتْفُّضلَُها بَِسبٍْع وَِعْْشِ
امجتع یک امنز اےلیک یک امنز ےس اتسسیئ درہج زایدہ تلیضف ریتھک  دحثی ایبن یک ہکبیعش ےن رفامای ہک ھجم ےس انعف ےن انب رمع ر ی اہلل امہنع ےک واہطس ےس اس رطح 

 ےہ۔

 

 

 

 152 :دحثی ربمن

ِِب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُعَمُر ْبُن َحْفٍص  َحَدَثنَا
َ
ْعَمُش  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
َم اَِلرَْداءِ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َسالًِما َسِمْعُت      :قَاَل       ،  اْْل

ُ
،  أ

بُو اَِلرَْداءِ  َدَخَل َعيََلَ "     :َتُقوُل       
َ
،  أ ْغَّضبََك ؟ َفَقاَل      :َفُقلُْت       وَُهَو ُمْغَّضب 

َ
َمِة ُُمََمٍد َصىَل اهللَُ َعلَيِْه      :َما أ

ُ
ْعرُِف ِمْن أ

َ
َواهللَِ َما أ

يًعاوََسلََم َشيْئًا  َّنُهْم يَُصلُوَن ََجِ
َ
 ".إََِل أ

 ہک ںیم ےن ام ا درداء ےس انس، مہ ےس رمع نب صفح ےن ایبن ایک، اہک ہک ھجم ےس ریمے ابپ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اشمع ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیم ےن اسمل ےس انس۔ اہک

یلص  دمحم! اہلل یک مسق: ےھت۔ ںیم ےن وپاھچ ہک ایک ابت وہیئ، سج ےن آپ وک انبضغک انب دای۔ رفامایاوبدرداء آےئ، ڑبے یہ افخ وہ رےہ  (اکی رمہبت) آپ ےن رفامای ہک

 یک رشتعی یک وکیئ ابت اب ںیم ںیہن اپات۔ وسا اس ےک ہک امجتع ےک اسھت ہی ولگ امنز ڑپھ ہ ےت ںیہ۔ اہلل ہیلع وملس

 

 

 

 151 :دحثی ربمن

َساَمةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن الَْعاَلءِ  َحَدَثنَا
ُ
بُو أ

َ
ِِب بُرَْدةَ  َعنْ       ،  بَُريِْد بِْن َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  أ

َ
ِِب ُموََس  َعنْ       ،  أ

َ
قَاَل      :قَاَل       ،  أ

ْجًرا ِِف الَصاَل "     :اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
ْعَظُم اّنَلاِس أ

َ
ْبَعُدُهْم َمْمًَش، أ

َ
ْبَعُدُهْم فَأ

َ
ي يَنْتَِظُر الَصاَلَة َحََّت       ِة أ َواَِلِ

ي يَُصيَِل ُثَم َينَامُ  ْجًرا ِمَن اَِلِ
َ
ْعَظُم أ

َ
 ".يَُصلِيََها َمَع اْْلَِماِم أ
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وہنں ےن اوبربدہ ےس، اوہنں ےن اوبومٰیس ر ی اہلل ہنع ےس ہک یبن رکمی یلص مہ ےس دمحم نب العء ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اوبااسہم ےن ربدی نب دبعاہلل ےس ایبن ایک، ا

زایدہ ےس زایدہ دور ےس آےئ اور وج صخش امنز ےک  (دجسم ںیم امنز ےک ےیل) امنز ںیم وثاب ےک احلظ ےس بس ےس ڑبھ رک وہ صخش وہات ےہ، وج اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہک

 ڑپھ رک وس اجےئ۔ (ےلہپ یہ) اامم ےک اسھت ڑپاتھ ےہ اس صخش ےس ارج ںیم ڑبھ رک ےہ وجااظتنر ںیم اھٹیب راتہ ےہ اور رھپ 

 

 

 

 :بَاُب فَّْضِل اّتَلْهِجرِي إََِل الُظْهرِ  -32
 رہظ یک امنز ےک ےیل وسریے اجےن یک تلیضف اک ایبن: ابب

 152 :دحثی ربمن

ِِب بَْكِر،  ُسَِمٍ  َعنْ       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  ُقتَيْبَةُ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َصاِلٍح الَسَمانِ  َعنْ       َمْوََّل أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل       ،  أ

َ
أ

َخَرُه فََّشَكَر اهللَُ ََلُ َفَغَفَر ََلُ       بَيْنََما رَُجل  َيْمِِش بَِّطِريٍق وََجَد ُغْصَن َشوٍْك لََعَ الَّطِريِق، "     :اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل 
َ
 .فَأ

ں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع مہ ےس ہبیتق نب دیعس ےن اامم ام ک ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اوبرکب نب دبعارلنٰمح ےک الغم یمس انیم ےس، اوہنں ےن اوباصحل امسن ےس، اوہن

اکی صخش ںیہک اج راہ اھت۔ راےتس ںیم اس ےن اکوٹنں یک رھبی وہیئ اکی ینہٹ دیھکی، سپ اےس راےتس ےس دور رک دای۔ اہلل ےن رفامای  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ےس ہک

 را ی وہ ایگ اور اس یک ششخب رک دی۔ (رصف ایس ابت رپ) اعتٰیل

 

 

 

 153 :دحثی ربمن

لَْو َيْعلَُم اّنَلاُس َما      :َوقَاَل       َوالَْغِريُق وََصاِحُب الَْهْدِم َوالَّشِهيُد ِِف َسِبيِل اهللَِ، الُّشَهَداُء ََخَْسة  الَْمّْطُعوُن َوالَْمبُّْطوُن      :ُثَم قَاَل 
َوِل، 

َ
ْن يَْستَِهُموا ََلْستََهُموا َعلَيْهِ       ِِف اّنلَِداِء َوالَصِف اْْل

َ
ُدوا إََِل أ  .ُثَم لَْم جَيِ

ںیم رمےن واےل اور ڈوب رک رمےن واےل اور وج دویار  (ےضیہ وریغہ) مسق ےک وہےت ںیہ۔ اطوعن ںیم رمےن واےل، ٹیپ ےک اعرےض دہشاء اپچن رھپ آپ ےن رفامای ہک

دےنی  دیہش وہےن واےل اور آپ ےن رفامای ہک ارگ ولوگں وک ولعمم وہ اجےئ ہک اذان (اہجد رکےت وہےئ) وریغہ یسک یھب زیچ ےس دب رک رم اجےئ اور اہلل ےک راےتس ںیم

 ال رکںی۔اور یلہپ فص ںیم رشکی وہےن اک وثاب انتک ےہ اور رھپ اس ےک وسا وکیئ اچرہ اکر ہن وہ ہک رقہع ڈاال اجےئ وت ولگ ان ےک ےیل رقہع یہ ڈا
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 154 :دحثی ربمن

تَوُْهَما َولَْو َحبًْواَولَْو َيْعلَُموَن َما ِِف       َولَْو َيْعلَُموَن َما ِِف اّتَلْهِجرِي ََلْستَبَُقوا إََِلِْه، 
َ
 ".الَْعتََمِة َوالُصبِْح َْل

وکشش رکںی اور ارگ ہی اور ارگ ولوگں وک ہی ولعمم وہ اجےئ ہک رہظ یک امنز ےک ےیل وسریے اجےن ںیم ایک وثاب ےہ وت اس ےک ےیل اکی دورسے رپ تقبس ےل اجےن یک 

 ونٹھگں ےک لب ےتٹسھگ وہےئ ان ےک ےیل آںیئ۔ اجن اجںیئ ہک اشعء اور حبص یک امنز ےک اضفلئ ےنتک ںیہ، وت

 

 

 

 :بَاُب اْحتَِساِب اآلثَارِ  -33
 رہ رہ دقم رپ وثاب ےنلم اک ایبن( امجتع ےک ےیل : ) ابب

 155 :دحثی ربمن

نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  ُِحَيْد   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الْوََهاِب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َعبِْد اهللَِ بِْن َحوَْشٍب  َحَدَثنَا
َ
قَاَل      :قَاَل       ،  أ

ََل ََتْتَِسبُوَن آثَاَرُكْم ؟      يَا بَِِن َسِلَمَة، "     :اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
 ".أ
ےن اہک ہک مہ ےس دبعاولاہب یفقث ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس دیمح  رلی ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل مہ ےس دمحم نب دبعاہلل نب وحبش ےن ایبن ایک، اوہنں 

 ایک مت اےنپ دقومں اک وثاب ںیہن اچےتہ؟! ےن رفامای، اے ونب ہملس واول یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ہنع ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک

 

 

 151 :دحثی ربمن

ِِب َمْرَيمَ  َوقَاَل       قَاَل ُخَّطاُهْم،       َونَْكتُُب َما قََدُموا َوآثَارَُهْم،      :َُمَاِهد  ِِف قَْوَِلِ َوقَاَل 
َ
نَا     : اْبُن أ ْخرَبَ

َ
يُوَب  أ

َ
،  ََيََْي ْبُن أ

نَس   َحَدثَِِن       ،  ُحَميْد  َحَدثَنِي      
َ
َراُدوا      ،  أ

َ
َن بَِِن َسِلَمَة أ

َ
لُوا قَِريبًا ِمَن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه  أ ْن َيتََحَولُوا َعْن َمنَاِزلِِهْم َفيَْْنِ

َ
أ

ْن ُيْعُروا الَْمِدينََة،      :قَاَل       وََسلََم، 
َ
ََل ََتْتَِسبُوَن آ     :َفَقاَل       فََكِرَه رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

َ
     :ثَاَرُكْم ؟ قَاَل َُمَاِهد  أ

رُْجِلِهمْ 
َ
رِْض بِأ

َ
ْن ُيْمََش ِِف اْْل

َ
 .ُخَّطاُهْم آثَارُُهْم أ
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ن ےھجم ٰییحی نب اویب ےن ربخ دی، اہک ہک ھجم ےس دیمح  رلی ےن ایبن ایک، اہک ہک ھجم ےس اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےن ایب اور انب ایب رممی ےن ایبن ںیم ہی زایدہ اہک ےہ ہک

اتہک ابامجتع ےک ےیل دجسم ) ےک رقبی آ رںیہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس وھچڑ دںی اور یبن رکمی (وج دجسم ےس دور ےھت) ایک ہک ونب ہملس واولں ےن ہی ارادہ ایک ہک اےنپ اکمن

رفامای ہک مت ولگ اےنپ دقومں اک وثاب ںیہن اچےتہ؟ اجمدہ ےن وک دمہنی اک ااجڑ دانی ربا ولعمم وہا۔ آپ ےن  یلص اہلل ہیلع وملس نکیل یبن رکمی (وبنی اک وثاب احلص وہ

 ےس دقم رماد ںیہ۔ ینعی زنیم رپ ےنلچ ےس اپؤں ےک اشنانت۔«وآثارهم» (وسرۃ نیسٰی ںیم) اہک

 

 

 

 :بَاُب فَّْضِل الِْعَّشاِء ِِف اجْلََماَعةِ  -34
 اشعء یک امنز ابامجتع یک تلیضف ےک ایبن ںیم: ابب

 151 :دحثی ربمن

ِِب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُعَمُر ْبُن َحْفٍص  َحَدَثنَا
َ
ْعَمُش  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
بُو َصاِلٍح  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  اْْل

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
     :قَاَل       ،  أ

ْثَقَل لََعَ الُْمنَافِِقنَي ِمَن الَْفْجِر َوالِْعَّشاِء، "     :قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
تَوُْهَما       لَيَْس َصاَلة  أ

َ
َولَْو َيْعلَُموَن َما ِفيِهَما َْل

ْن آُمَر الُْمؤَِذَن َفيُِقيَم،       َولَْو َحبًْوا، 
َ
َحِرَق لََعَ َمْن ََل ََيُْرُج  ُثمَ       ُثَم آُمَر رَُجاًل يَُؤُم اّنَلاَس،       لََقْد َهَمْمُت أ

ُ
آُخَذ ُشَعاًل ِمْن نَاٍر فَأ

 ".إََِل الَصاَلِة َبْعدُ 
ہک ھجم ےس اوباصحل ذوکان  مہ ےس رمع نب صفح نب ایغث ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ریمے ابپ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اشمع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک

ےن رفامای ہک انموقفں رپ رجف اور اشعء یک امنز ےس زایدہ اور  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس رواتی ایک، اوہنں ےن اہک ہکےن ایبن ایک، اوہن

رک آےت اور ریما وت ارادہ وہ ایگ اھت ہک ؤمذن ےس وت ونٹھگں ےک لب ٹیسھگ  (اور لچ ہن ےتکس) وکیئ امنز اھبری ںیہن اور ارگ اںیہن ولعمم وہات ہک ان اک وثاب انتک زایدہ ےہ

  امنز ےک ےیل ںیہن ےلکن۔وہکں ہک وہ ریبکت ےہک، رھپ ںیم یسک وک امنز ڑپاھےن ےک ےیل وہکں اور وخد آگ یک اگنچرایں ےل رک ان بس ےک رھگوں وک الج دوں وج ایھب کت

 

 

 

 :بَاُب اْثنَاِن َفَما فَْوَقُهَما ََجَاَعة   -35
 ای زایدہ آدیم وہں وت امجتع وہ یتکس ےہ دو: ابب
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 151 :دحثی ربمن

ِِب ِقاَلبَةَ  َعنْ       ،  َخاِِل   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  يَِّزيُد ْبُن ُزَريْعٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
اّنَليِِبِ َعِن       ،  َمالِِك بِْن احْلَُويْرِِث  َعنْ       ،  أ

ِقيَما، "     :قَاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
ِذنَا َوأ

َ
ُكَما      إَِذا َحرََّضَِت الَصاَلُة فَأ ْكرَبُ

َ
 ".ُثَم َِلَُؤَمُكَما أ
القہب دبعاہلل نب زدی ےس، اوہنں ےن ام ک نب وحریث ےس، مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس زیدی نب زرعی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اخ د ذحاء ےن اوب

ےن رفامای بج امنز اک وتق آ اجےئ وت مت دوونں اذان دو اور ااقتم وہک، رھپ وج مت ںیم ڑبا ےہ وہ اامم  یلص اہلل ہیلع وملس آپ اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہک

 ےنب۔

 

 

 

 :الَْمْسِجِد يَنْتَِظُر الَصاَلَة، َوفَّْضِل الَْمَساِجدِ بَاُب َمْن َجلََس ِِف  -36
 وج صخش دجسم ںیم امنز ےک ااظتنر ںیم ےھٹیب اس اک ایبن اور اسمدج یک تلیضف: ابب

 151 :دحثی ربمن

ِِب الِّزنَادِ  َعنْ       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
َ
ْعَرِج  َعِن       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ       ،  أ

َ
أ

َحِدُكْم َما َداَم ِِف ُمَصاَلُه َما لَْم َُيِْدْث اللَُهَم اْغِفْر ََلُ اللَُهَم ارَِْحْ "     :َعلَيِْه وََسلََم قَاَل 
َ
يََّزاُل  ََل       ُه، الَْماَلئَِكُة تَُصيَِل لََعَ أ

َحُدُكْم ِِف َصاَلٍة َما َداَمِت الَصاَلُة ََتِْبُسُه، 
َ
ْهِلِه إََِل الَصاَلةُ       أ

َ
ْن َينَْقِلَب إََِل أ

َ
 ".ََل َيْمنَُعُه أ

یلص اہلل  روسل اہلل اہلل ہنع ےس ہک مہ ےس دبعاہلل نب ہملسم یبنعق ےن ایبن ایک اامم ام ک ےس، اوہنں ےن اوبازلاند ےس، اوہنں ےن ارعج ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی

امهلل » وہ اےنپ ےلصم رپ اھٹیب رےہ (امنز ڑپےنھ ےک دعب) ےن رفامای ہک المہکئ مت ںیم ےس اس امنزی ےک ےیل اس وتق کت ویں داع رکےت رےتہ ںیہ۔ بج کت ہیلع وملس
رپ رمح رک۔ مت ںیم ےس وہ صخش وج رصف امنز یک وہج ےس راک وہا ےہ۔ رھگ اجےن ےس وسا اس ! اس یک رفغمت رک۔ اے اہلل! ہک اے اہلل « امهلل ارِحه          اغفر َل،

 امنز یہ ںیم امشر وہ اگ۔ (ہی اسرا وتق) امنز ےک اور وکیئ زیچ اس ےک ےیل امعن ںیہن، وت اس اک
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 112 :دحثی ربمن

َحْفِص  َعنْ       ،  ُخبَيُْب ْبُن َعبِْد الرَِْحَِن  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُعبَيِْد اهللَِ  َعنْ       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن بََّشاٍر ُبنَْدار   َحَدَثنَا
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  بِْن ََعِصمٍ 

َ
َسبَْعة  يُِظلُُهُم اهللَُ ِِف ِظلِِه يَْوَم ََل ِظَل إََِل ِظلُُه، "     :قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  أ

 ِِف ِعبَاَدِة َرِبِه،       اْْلَِماُم الَْعاِدُل،       
َ
يِْه َوَتَفَرقَا َورَُجاَلِن ََتَابَا ِِف اهللَِ اْجتََمَعا َعلَ       َورَُجل  قَلْبُُه ُمَعلَق  ِِف الَْمَساِجِد،       وََشاٌب نََّشأ

ة  َذاُت َمنِْصٍب وَََجَاٍل،       َعلَيِْه، 
َ
،      :َفَقاَل       َورَُجل  َّطلَبَتُْه اْمَرأ َخاُف اهللََ

َ
ْخََف َحََّت ََل َتْعلََم ِشَماَُلُ َما       إِِِن أ

َ
َورَُجل  تََصَدَق أ

 ".ا َفَفاَضْت َعيْنَاهُ َورَُجل  َذَكَر اهللََ َخاَِلً       ُتنِْفُق يَِمينُُه، 
ارلنٰمح ےن ایبن ایک صفح نب اعمص مہ ےس دمحم نب اشبر ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس اطقن ےن دیبعاہلل نب رمع رمعی ےس ایبن ایک، اہک ہک ھجم ےس بیبخ نب دبع

ےن رفامای ہک است رطح ےک آدیم وہں ےگ۔ نج وک  اہلل ہیلع وملس آپ یلص  ےس ہکےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس

ان وج اےنپ رب یک ابعدت اہلل اس دن اےنپ اسہی ںیم ہگج دے اگ۔ سج دن اس ےک اسہی ےک وسا اور وکیئ اسہی ہن وہ اگ۔ اول ااصنف رکےن واال ابداشہ، دورسے وہ ونوج

رسیتا ااسی صخش سج اک دل رہ وتق دجسم ںیم اگل راتہ ےہ، وچےھت دو اےسی صخش وج اہلل ےک ےیل ابمہ تبحم رےتھک ںیہ اور ان ےک ےنلم اور ںیم وجاین یک اگنم ےس رصموف راہ، 

ےن ہہک دای ہک  البای نکیل اس (ربے ارادہ ےس) تبحم ےہ، اپوچناں وہ صخش ےسج یسک ابزعت اور نیسح وعرت ےن (اہلل ےک ےیل تبحم) «للَه» دجا وہےن یک اینبد یہی

ایک رخچ ایک۔ اسوتاں وہ صخش سج ےن ںیم اہلل ےس ڈرات وہں، اٹھچ وہ صخش سج ےن دصہق ایک، رگم اےنت وپدیشہ  رر رپ ہک ابںیئ اہھت وک یھب ربخ ںیہن وہیئ ہک داےنہ اہھت ےن 

 آوھکنں ےس آؤوس اجری وہ ےئگ۔ (ےب اسہتخ) اہنتیئ ںیم اہلل وک اید ایک اور

 

 

 

 111 :ربمندحثی 

نَُس  ُسئَِل "     :قَاَل       ،  ُِحَيْدٍ  َعنْ       ،  إِْسَماِعيُل ْبُن َجْعَفرٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَةُ  َحَدَثنَا
َ
َهِل اَُتََذ رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ،  أ

َخَر ََلْلًَة َصاَلَة الِْعَّشاِء إََِل َشّْطِر اللَيِْل،       َّنَعْم،      :َفَقاَل       وََسلََم َخاَتًما ؟، 
َ
ْقبََل َعلَيْنَا بِوَْجِهِه َبْعَد َما َصىَل،       أ

َ
َصىَل      :َفَقاَل       ُثَم أ

ِِن      :قَاَل       ، "اّنَلاُس َوَرقَُدوا َولَْم تََّزالُوا ِِف َصاَلٍة ُمنُْذ اّْنتََظْرُتُموَها
َ
ّْنُظُر إََِل َوبِيِص َخاتَِمهِ  فََكأ

َ
 .أ

ایک  ہنع ےس درایتف ایک ایگ ہکمہ ےس ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اامسلیع نب رفعج ےن ایبن ایک دیمح  رلی ےس، اوہنں ےن اہک ہک اسن نب ام ک ر ی اہلل 

ےن آدیھ رات کت دری یک۔ امنز  یلص اہلل ہیلع وملس اکی رات اشعء یک امنز ںیم آپ! ہک اہںےن وکیئ اوگنیھٹ ینہپ ےہ؟ آپ ےن رفامای  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل

امنز اک ااظتنر رکےت ےک دعب امہری رطف وتمہج وہےئ اور رفامای، ولگ امنز ڑپھ رک وس ےکچ وہں ےگ۔ اور مت ولگ اس وتق کت امنز یہ یک احتل ںیم ےھت بج کت مت 
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یک اوگنیھٹ یک کمچ اک امسں  یلص اہلل ہیلع وملس ینعی آپ) یک اوگنیھٹ یک کمچ دھکی راہ وہں یلص اہلل ہیلع وملس ای ےسیج اس وتق ںیم آپرےہ۔ اسن ر ی اہلل ہنع ےن رفام

 ۔(ریمی آوھکنں ںیم ےہ

 

 

 

 :بَاُب فَّْضِل َمْن َغَدا إََِل الَْمْسِجِد َوَمْن َراحَ  -37
 اک ایبندجسم ںیم حبص اور اشم آےن اجےن یک تلیضف : ابب

 112 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  يَِّزيُد ْبُن َهاُرونَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ْسلَمَ  َعنْ       ،  ُُمََمُد ْبُن ُمَّطِرٍف  أ

َ
،  َزيِْد بِْن أ

ِِب  َعنْ       ،  َعَّطاِء بِْن يََسارٍ َعنْ       
َ
َعَد اهللَُ ََلُ "     :قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  ُهَريَْرةَ أ

َ
َمْن َغَدا إََِل الَْمْسِجِد َوَراَح أ

ْو َراحَ 
َ
 ".نُُّزََلُ ِمَن اجْلََنِة َُكََما َغَدا أ

نب اہرون وایطس ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ دمحم نب رطمف ےن زدی نب املس ےس ربخ دی، اوہنں ےن اطعء نب  مہ ےس یلع نب دبعاہلل دمینی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس زیدی

ےن رفامای ہک وج صخش دجسم ںیم حبص اشم ابر ابر احرضی  یلص اہلل ہیلع وملس آپ اسیر ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس

 داتی ےہ۔ اہلل اعتٰیل تنج ںیم اس یک امہمین اک اسامن رکے اگ۔ وہ حبص اشم بج یھب دجسم ںیم اجےئ۔

 

 

 

ِقيَمِت الَصاَلُة فاََل َصاَلَة إََِل الَْمْكتُوبَةَ  -38
ُ
 :بَاُب إَِذا أ

 بج امنز یک ریبکت وہےن ےگل وت رفض امنز ےک وسا اور وکیئ امنز ںیہن ڑپھ اتکس: ابب

 113 :ربمندحثی 

بِيهِ  َعنْ       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن َسْعدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْعِّزيِّز ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا
َ
َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  َحْفِص بِْن ََعِصمٍ  َعنْ       ،  أ

َبْهُّز ْبُن  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الرَِْحَِن  ح وَحَدثَِِن      :قَاَل       يِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بِرَُجٍل، َمَر اّنلَ      :قَاَل       ،  بِْن َمالٍِك ابِْن ُِبَيْنَةَ 
َسدٍ 

َ
ِن      :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
َسِمْعُت رَُجاًل ِمْن "     :قَاَل       ،  َحْفَص ْبَن ََعِصمٍ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َسْعُد ْبُن إِبَْراِهيمَ  أ

زِْد، 
َ
ِقيَمِت الَصاَلُة يُ       ،  َمالُِك اْبُن ُِبَيْنَةَ      :ُيَقاُل ََلُ       اْْل

ُ
ى رَُجاًل َوقَْد أ

َ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َرأ

َ
، أ َصيَِل َرْكَعتَنْيِ
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ْرَبًعا،      :َوقَاَل ََلُ رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       فَلََما انرَْصََف رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََلَث بِِه اّنَلاُس،       
َ
الُصبَْح أ

ْرَبًعا      
َ
َعبِْد اهللَِ َعنْ       ،  َحْفٍص  َعنْ       ،  َسْعدٍ  َعنْ       ،  اْبُن إِْسَحاَق      :َوقَاَل       ِِف َمالٍِك،  ُشْعبَةَ  َعنْ       ،  َوُمَعاذ   ُغنَْدر   تَاَبَعهُ       ، "الُصبَْح أ

نَا      ،  َِحَاد   َوقَاَل       ،  ابِْن ُِبَيْنَةَ  ْخرَبَ
َ
 . َمالٍِك  َعنْ       ،  َحْفٍص  َعنْ       ،  َسْعد   أ

مص ےس، اوہنں ےن دبعاہلل مہ ےس دبعازعلزی نب دبعاہلل ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اربامیہ نب دعس ےن اےنپ ابپ دعس نب اربامیہ ےس ایبن ایک، اوہنں ےن صفح نب اع

اخبری رہمح اہلل ےن اہک ہک ھجم ےس دبعارلنٰمح نب رشب ےن ایبن ایک،  اامم (دورسی دنس) اک زگر اکی صخش رپ وہا یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی نب ام ک نب ہنیحب ےس، اہک ہک

 اعمص ےس انس، اہک ہک ںیم ےن ہلیبق اہک ہک مہ ےس زہب نب ادس ےن ایبن ایک۔ اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اہک ہک ےھجم دعس نب اربامیہ ےن ربخ دی، اہک ہک ںیم ےن صفح نب

یک رظن اکی اےسی امنزی رپ ڑپی وج ریبکت ےک دعب دو رتعک امنز  یلص اہلل ہیلع وملس  ک نب ہنیحب ر ی اہلل ہنع اھت، انس ہک روسل اہللازد ےک اکی اصبح ےس نج اک انم ام

 رفامای ایک حبص یک اچر ےن یلص اہلل ہیلع وملس بج امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت ولگ اس صخش ےک اردرگد عمج وہ ےئگ اور یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ڑپھ راہ اھت۔ یبن رکمی

نب ااحسق ےن دعس ےس، رںیتعک ڑپاتھ ےہ؟ ایک حبص یک اچر رںیتعک وہ ںیئگ؟ اس دحثی یک اتمتعب دنغر اور اعمذ ےن ہبعش ےس یک ےہ وج ام ک ےس رواتی رکےت ںیہ۔ ا

 ربخ دی اور وہ ام ک ےک واہطس ےس۔اوہنں ےن صفح ےس، وہ دبعاہلل نب ہنیحب ےس اور امحد ےن اہک ہک ںیمہ دعس ےن صفح ےک واہطس ےس 

 

 

 

ْن يَّْشَهَد اجْلََماَعةَ  -39
َ
 :بَاُب َحِد الَْمِريِض أ

 امیبر وک سک دح کت امجتع ںیم آان اچےیہ: ابب

 114 :دحثی ربمن

ِِب  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُعَمُر ْبُن َحْفِص بِْن ِغيَاٍث  َحَدَثنَا
َ
ْعَمُش  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ْسوَدِ  َعِن       ،  إِبَْراِهيمَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
ُكَنا "     :قَاَل       ،  اْْل

َصىَل اهللَُ َعلَيِْه  لََما َمرَِض رَُسوُل اهللَِ "     :قَالَْت       رَِضَ اهللَُ َعنَْها فََذَكْرنَا الُْمَواَظبََة لََعَ الَصاَلِة َواّتَلْعِظيَم لََها،  ََعئَِّشةَ  ِعنْدَ 
ِذَن، 

ُ
ي َماَت ِفيِه فََحرََّضَِت الَصاَلُة فَأ بَا بَْكٍر فَلْيَُصِل بِاّنَلاِس،      :َفَقاَل       وََسلََم َمَرَضُه اَِلِ

َ
بَا بَْكٍر      :فَِقيَل ََلُ       ُمُروا أ

َ
إَِن أ

 ، ِسيف 
َ
ْن يَُصيَِلَ بِاّنَلاِس، إَِذا قَاَم ِِف َمَقاِمَك لَْم       رَُجل  أ

َ
ََعُدوا ََلُ،       يَْستَِّطْع أ

َ
ََعَد فَأ

َ
ََعَد اّثلَاّثِلََة،       َوأ

َ
إِنَُكَن َصَواِحُب      :َفَقاَل       فَأ

بَا بَْكٍر فَلْيَُصِل بِاّنَلاِس، 
َ
بُو بَْكٍر فََصىَل فَوََجَد اّنَليِِبُ َصىَل       يُوُسَف ُمُروا أ

َ
 اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِمْن َّنْفِسِه ِخَفًة، فََخَرَج أ

ّْنُظُر رِْجلَيِْه َُتَُّطاِن ِمَن الْوََجِع،       
َ
ِِن أ

َ
َخَر،       فََخَرَج ُيَهاَدى َبنْيَ رَُجلنَْيِ َكأ

َ
ْن َيتَأ

َ
بُو بَْكٍر أ

َ
َراَد أ

َ
 إََِلِْه اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ       فَأ

َ
ْوَمأ

َ
فَأ

ْن َمََكنََك،  َعلَيْهِ 
َ
ِِتَ بِِه َحََّت َجلََس إََِل َجنِْبِه،       وََسلََم أ

ُ
ْعَمِش       ُثَم أ

َ
بُو      :ِقيَل لِْْل

َ
َوََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل َوأ
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ِِب بَْكٍر، 
َ
ِسهِ       بَْكٍر يَُصيَِل بَِصاَلتِِه َواّنَلاُس يَُصلُوَن بَِصاَلِة أ

ْ
بُو َداوُدَ  َرَواهُ       ، "َّنَعمْ      :َفَقاَل بَِرأ

َ
،  ُّشْعبَةَ َعنْ       ،  أ

ْعَمِش  َعنْ       
َ
بُو ُمَعاِوَيةَ  َوَزادَ       َبْعَّضُه،  اْْل

َ
ِِب بَْكٍر،       َجلََس،  أ

َ
بُو بَْكٍر يَُصيَِل قَائًِما      َعْن يََساِر أ

َ
 .فَََكَن أ

د نب زیدی صفح نب ایغث ےن ایبن ایک، اہک ہک ھجم ےس ریمے ابپ صفح نب ایغث ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اشمع ےن اربامیہ یعخن ےس ایبن ایک ہک اوسمہ ےس رمعو نب 

یلص اہلل ہیلع  اہلل اہنع ےن رفامای ہک یبن رکمیمہ اع ہش ر ی اہلل اہنع یک دختم ںیم احرض ےھت۔ مہ ےن امنز ںیم یگشیمہ اور اس یک میظعت اک ذرک ایک۔ اع ہش ر ی  یعخن ےن اہک ہک

ےس اہک ایگ ہک  یلص اہلل ہیلع وملس ےک رمض اوملت ںیم بج امنز اک وتق آای اور اذان دی یئگ وت رفامای ہک اوبرکب ےس وہک ہک ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ۔ اس وتق آپ وملس

ےن رھپ ویہ مکح  یلص اہلل ہیلع وملس  ڑھکے وہں ےگ وت امنز ڑپاھان ان ےک ےیل لکشم وہ اجےئ یگ۔ آپیک ہگج یلص اہلل ہیلع وملس اوبرکب ڑبے رنم دل ںیہ۔ ارگ وہ آپ

ےن رفامای ہک مت وت ابلکل ویفس یک اسھت وایل وعروتں یک  یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسےنم رھپ ویہ ابت درہا دی یئگ۔ رسیتی رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع وملس رفامای، اور آپ

اوبرکب ےس وہک ہک وہ امنز ڑپاھںیئ۔ آرخ اوبرکب ر ی اہلل ہنع امنز ڑپاھےن ےک ےیل رشتفی الےئ۔ اےنت ںیم  (ہک دل ںیم ھچک ےہ اور رہرہ ھچک اور رک ریہ وہ) رطح وہ۔

ےک  یلص اہلل ہیلع وملس اس وتق آپ ےن رمض ںیم ھچک یمک وسحمس یک اور دو آدویمں اک اہسرا ےل رک ابرہ رشتفی ےل ےئگ۔ وگای ںیم یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی

یلص اہلل ہیلع  ۔ نکیل یبن رکمیدقومں وک دھکی ریہ وہں ہک فیلکت یک وہج ےس زنیم رپ ریکل رکےت اجےت ےھت۔ اوبرکب ر ی اہلل ہنع ےن ہی دھکی رک اچاہ ہک ےھچیپ ٹہ اجںیئ

اور ابزو ںیم ھٹیب ےئگ۔ بج اشمع ےن ہی دحثی ایبن یک، ان ےس وپاھچ ایگ ہک ایک یبن ےن ااشرہ ےس اںیہن اینپ ہگج رےنہ ےک ےیل اہک۔ رھپ ان ےک رقبی آےئ  وملس

ےک ااشرہ ےن امنز ڑپاھیئ۔ اور اوبرکب ر ی اہلل ہنع ےن آپ یک ادتقاء یک اور ولوگں ےن اوبرکب ر ی اہلل ہنع یک امنز یک ادتقاء یک؟ اشمع ےن رس  یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 داؤد ایطیسل ےن اس دحثی اک اکی ڑکٹا ہبعش ےس رواتی ایک ےہ اور ہبعش ےن اشمع ےس اور اوباعموہی ےن اس رواتی ںیم ہی زایدہ ایک ہک یبنےس التبای ہک اہں۔ اوب

 اوبرکب ر ی اہلل ہنع ےک ابںیئ رطف ےھٹیب۔ سپ اوبرکب ر ی اہلل ہنع ڑھکے وہ رک امنز ڑپھ رےہ ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 

 

 

 115 :ربمندحثی 

نَا     :قَاَل       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن ُموََس  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  َمْعَمرٍ  َعنْ       ،  ِهَّشاُم ْبُن يُوُسَف  أ ْخرَبَ

َ
ُعبَيُْد اهللَِ ْبُن  أ

ْن ُيَمَرَض ِِف بَيْ " ََعئَِّشةُ  قَالَْت      :قَاَل       ،  َعبِْد اهللَِ 
َ
ْزَواَجُه أ

َ
َذَن أ

ْ
ِِت، لََما َثُقَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َواْشَتَد وََجُعُه اْستَأ

رَْض،       
َ
ِذَن ََلُ فََخَرَج َبنْيَ رَُجلنَْيِ َُتُُّط رِْجاَلُه اْْل

َ
َِلبِْن  فََذَكْرُت َذلَِك      :قَاَل ُعبَيُْد اهللَِ       ، "َوََكَن َبنْيَ الَْعَباِس َورَُجٍل آَخرَ       فَأ

ي لَْم تَُسِم ََعئَِّشُة ؟ قُلُْت      :َفَقاَل ِِل       َما قَالَْت ََعئَِّشُة،  َعَباٍس  ِِب َّطاِلٍب      :قَاَل       ََل،      :وََهْل تَْدِري َمِن الرَُجُل اَِلِ
َ
 ".ُهَو َعيَِلُ ْبُن أ

ہبتع نب وعسمد ےن ربخ  ربامیہ نب ومٰیس ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ ماشم نب ویفس ےن ربخ دی رمعم ےس، اوہنں ےن زرہی ےس، اہک ہک ےھجم دیبعاہلل نب دبعاہلل نبمہ ےس ا

ےن اینپ ویبویں ےس اس یک  یلص اہلل ہیلع وملس آپ امیبر وہ ےئگ اور فیلکت زایدہ ڑبھ یئگ وت یلص اہلل ہیلع وملس بج یبن رکمی دی ہک اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن رفامای ہک
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ابرہ رشتفی ےل  یلص اہلل ہیلع وملس وک ااجزت دے دی۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ااجزت یل ہک امیبری ےک دن ریمے رھگ ںیم زگارںی۔ اوہنں ےن اس یک آپ

ینعی ) اس وتق ابعس ر ی اہلل ہنع اور اکی اور صخش ےک چیب ںیم ےھت ہیلع وملس یلص اہلل ےک دقم زنیم رپ ریکل رک رےہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےئگ۔ آپ

دیبعاہلل راوی ےن ایبن ایک ہک ںیم ےن ہی دحثی اع ہش ر ی اہلل اہنع یک دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس ایبن یک، وت آپ ےن  (دوونں رضحات اک اہسرا ےیل وہےئ ےھت

 آپ ےن رفامای ہک وہ دورسے آدیم یلع ر ی اہلل ہنع ےھت۔! ، نج اک انم اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن ںیہن ایل۔ ںیم ےن اہک ہک ںیہنرفامای اس صخش وک یھب اجےتن وہ

 

 

 

ْن يَُصيَِلَ ِِف رَْحِلهِ  -41
َ
 :بَاُب الرُْخَصِة ِِف الَْمَّطِر َوالِْعلَِة أ

 ااجزت اک ایبنابرش اور یسک ذعر یک وہج ےس رھگ ںیم امنز ڑپھ ےنیل یک : ابب

 111 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَ       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
َذَن بِالَصاَلِة ِِف ََلْلٍَة َذاِت بَرٍْد َوِريٍح،  اْبَن ُعَمرَ  أ

َ
ُثّم       أ

ََل َصُلوا ِِف      :قَاَل 
َ
ُمُر الُْمؤَِذَن إَِذا ََكنَْت ََلْلَة  َذاُت بَرٍْد "     :ُثَم قَاَل ِإَن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       الرَِحاِل، أ

ْ
ََكَن يَأ

ََل َصلُوا ِِف الرَِحالِ 
َ
 ".َوَمَّطٍر َيُقوُل أ

دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن اکی ڈنھٹی اور رباست یک رات ںیم   اامم ام ک ےن انعف ےس ربخ دی ہکمہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ

راوتں رسدی و ابرش یک  یلص اہلل ہیلع وملس اینپ ایقم اگوہں رپ یہ امنز ڑپھ ول۔ رھپ رفامای ہک یبن رکمی! ہک ولوگ « أَل صلوا ِف الرحال» اذان دی، رھپ ویں اکپر رک ہہک دای

 ںیم ؤمذن وک مکح دےتی ےھت ہک وہ االعن رک دے ہک ولوگ اینپ ایقم اگوہں رپ یہ امنز ڑپھ ول۔

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

نَْصاِريِ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالِك   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا
َ
نَ        ، َُمُْموِد بِْن الَربِيِع اْْل

َ
ََكَن  ِعتْبَاَن ْبَن َمالٍِك  أ

ْعََم، 
َ
نَُه قَاَل لِرَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       يَُؤُم قَْوَمُه َوُهَو أ

َ
نَا رَُجل        يَا رَُسوَل اهللَِ، "     :َوأ

َ
إَِّنَها تَُكوُن الُظلَْمُة َوالَسيُْل َوأ

، يُر ابْلَرَصِ ُذُه ُمَصىَل،        ََضِ َُتِ
َ
ُب      :َفَقاَل       َفَجاَءُه رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       فََصِل يَا رَُسوَل اهللَِ ِِف بَيِِْت َمََكنًا أ ْيَن َُتِ

َ
أ

َشاَر إََِل َمََكٍن ِمَن ابْلَيِْت فََصىَل ِفيِه رَُسوُل 
َ
َصيَِلَ ؟ فَأ

ُ
ْن أ

َ
 ".اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ  أ
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 ایبن ایک، اوہنں ےن ومحمد نب مہ ےس اامسلیع نب ایب ابتعن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس اامم ام ک رہمح اہلل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس انب اہشب ےن

! ےس رعض ایک ہک ای روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےھت اور وہ اینپ وقم ےک اامم ےھت۔ اوہنں ےن روسل اہللنب ام ک ااصنری ر ی اہلل ہنع انانیب  رعیب ااصنری ےس ہک

یلص  یک ہگج انب ولں۔ رھپ روسل اہلل ادنریھی اور الیسب یک راںیت وہیت ںیہ اور ںیم ادناھ وہں، اس ےیل آپ ریمے رھگ ںیم یسک ہگج امنز ڑپھ ےئیجیل اتہک ںیم وںیہ اینپ امنز

ےن واہں امنز  یلص اہلل ہیلع وملس ان ےک رھگ رشتفی الےئ اور وپاھچ ہک مت اہکں امنز ڑپانھ دنسپ رکو ےگ۔ اوہنں ےن رھگ ںیم اکی ہگج التب دی اور روسل اہلل اہلل ہیلع وملس

 ڑپیھ۔

 

 

 

 :ِِف الَْمَّطرِ  بَاُب َهْل يَُصيَِل اِْلَماُم بَِمْن َحرََّضَ وََهْل ََيُّْطُب يَْوَم اجْلُُمَعةِ  -41
دجسم ںیم آ اجںیئ وت ایک اامم ان ےک اسھت امنز ڑپھ ےل اور رباست ںیم ہعمج ےک دن ہبطخ ڑپےھ ای ( ابرش ای اور یسک آتف ںیم ) وج ولگ : ابب

 ںیہن ؟

 111 :دحثی ربمن

     :قَاَل       َصاِحُب الِّزَياِدِي،  َعبُْد احْلَِميدِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ْبُن َزيْدٍ  َِحَادُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َعبِْد الْوََهاِب  َحَدَثنَا
َمَر الُْمؤَِذَن لََما بَلََغ َْحَ       ِِف يَْوٍم ِذي رَْدٍغ،  اْبُن َعَباٍس  َخَّطبَنَا"     :قَاَل       ،  َعبَْد اهللَِ ْبَن احْلَارِِث  َسِمْعُت 

َ
     :قَاَل       لََعَ الَصاَلِة،  فَأ

نَْكُروا،       قُِل الَصاَلُة ِِف الرَِحاِل، 
َ
َّنُهْم أ

َ
نَْكْرُتْم َهَذا،      :َفَقاَل       َفنََظَر َبْعُّضُهْم إََِل َبْعٍض فََكأ

َ
نَُكْم أ

َ
إَِن َهَذا َفَعلَُه َمْن ُهَو       َكأ

ْحرَِجُكمْ       ىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، َخرْي  ِمِِن َيْعِِن اّنَليِِبَ َص 
ُ
ْن أ

َ
،  ََعِصمٍ  َعنْ       ،  َِحَادٍ  َوَعنْ       ، "إَِّنَها َعّْزَمة  َوإِِِن َكرِْهُت أ

نَُه قَاَل       ََنَْوُه،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن احْلَارِِث  َعنْ       
َ
َؤِثَمُكْم، َكرِ      :َغرْيَ أ

ُ
ْن أ

َ
َفتَِجيئُوَن تَُدوُسوَن الِّطنَي إََِل       ْهُت أ

 .ُرَكِبُكمْ 
ن ایک ہک اہک ںیم ےن دبعاہلل نب مہ ےس دبعاہلل نب دبعاولاہب رصبٰی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس امحد نب زدی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دبعادیمحل اصبح ازلایدی ےن ایب

ںیمہ اکی دن انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن بج ہک ابرش یک وہج ےس ڑچیک وہ ریہ یھت ہبطخ انسای۔ رھپ ؤمذن وک مکح دای اور بج  ، اوہنں ےن اہک ہکاحرث نب ونلف ےس انس

ریحت یک وہج ) اکی دورسے وکہک امنز اینپ ایقم اگوہں رپ ڑپھ ول۔ ولگ  «الصالة ِف الرحال»رپ اچنہپ وت آپ ےن رفامای ہک آج ویں اکپر دو « ىح لَع الصالة» وہ

اجان ےہ۔ ااسی وت ھجم ےس  رتہ ذات  دےنھکی ےگل۔ ےسیج اس وک اوہنں ےن اناجزئ اھجمس۔ انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن رفامای ہک ااسی ولعمم وہات ےہ ہک مت ےن اشدی اس وک ربا (ےس

اور فیلکت ںیم ) ہہک رک ںیہمت ابرہ اکنولں « ىح لَع الصالة» رگم ںیم ےن ہی دنسپ ںیہن ایک ہک ےن یھب ایک اھت۔ کشیب ہعمج وابج ےہ یلص اہلل ہیلع وملس ینعی روسل اہلل
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 انب ابعس ر ی اور امحد اعمص ےس، وہ دبعاہلل نب احرث ےس، وہ انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس، ایس رطح رواتی رکےت ںیہ۔ اہتبل اوہنں ےن اانت اور اہک ہک (التبم رکوں

 امای ہک ےھجم ااھچ ولعمم ںیہن وہا ہک ںیہمت راگہنر رکوں اور مت اس احتل ںیم آؤ ہک مت یٹم ںیم ونٹھگں کت آولدہ وہ ےئگ وہ۔اہلل امہنع ےن رف

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

ِِب  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  ِهَّشام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمْسِلُم ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا
َ
لُْت      :قَاَل       ،  َسلََمةَ أ

َ
بَا َسِعيٍد اْْلُْدِرَي  َسأ

َ
     :َفَقاَل  أ

ِقيَمِت الَصاَلةُ       َوََكَن ِمْن َجِريِد اّنَلْخِل،       َجاَءْت َسَحابَة  َفَمَّطَرْت َحََّت َساَل الَسْقُف، 
ُ
يُْت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه "فَأ

َ
َفَرأ

ثََر الِّطنِي ِِف َجبَْهِتهِ  وََسلَمَ 
َ
يُْت أ

َ
 ".يَْسُجُد ِِف الَْماِء َوالِّطنِي َحََّت َرأ

ںیم ےن اوب دیعس  اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ملسم نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ماشم دوتسایئ ےن ٰییحی نب ریثک ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اوبہملس نب دبعارلنٰمح ےس،

ےنکپٹ  یگ وج وجھکر یک اشوخں ےس انبیئ یئگ  (دجسم یک تھچ) وپاھچ۔ آپ ےن رفامای ہک ابدل اک اکی ڑکٹا آای اور رباس اہیں کت ہک (بش دقر وک) ہنع ےسدخری ر ی اہلل 

 اک اشنن آپ یک اشیپین رپ یھب ںیم ےن داھکی۔ڑچیک اور اپین ںیم دجسہ رک رےہ ےھت۔ ڑچیک  یلص اہلل ہیلع وملس یھت۔ رھپ امنز ےک ےیل ریبکت وہیئ۔ ںیم ےن داھکی ہک یبن رکمی

 

 

 

 112 :دحثی ربمن

نَُس ْبُن ِسريينَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
َ
نًَسا َسِمْعُت      :قَاَل       ،  أ

َ
نَْصارِ قَاَل رَُجل  ِمْن      :َيُقوُل       ،  أ

َ
إِِِن      :اْْل

ْستَِّطيُع الَصاَلَة َمَعَك َوََكَن رَُجاًل َضْخًما، 
َ
، "      ََل أ َِلِ فَبََسَّط ََلُ       فََصنََع لِلَنيِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َّطَعاًما فََدََعُه إََِل َمْْنِ

نَِس       ، "ْكَعتنَْيِ َحِصرًيا َونََّضَح َّطَرَف احْلَِصرِي َصىَل َعلَيِْه رَ 
َ
َكاَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم      :َفَقاَل رَُجل  ِمْن آِل اجْلَاُروِد ِْل

َ
أ

ْيتُُه َصاَلَها إََِل يَْوَمئِذٍ      :قَاَل       يَُصيَِل الُّضَْح، 
َ
 .َما َرأ

ااصنر ںیم  ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اسن نب ریسنی ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیم ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس انس ہکمہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ہبعش 

ےک ےیل اھکان ایتر ایک اور  یلص اہلل ہیلع وملس ےس اکی رمد ےن ذعر شیپ ایک ہک ںیم آپ ےک اسھت امنز ںیم رشکی ںیہن وہ اتکس اور وہ وماٹ آدیم اھت۔ اس ےن یبن رکمی

یلص  دوھ دای۔ یبن رکمی (اصف رک ےک) ےک ےیل اکی اٹچیئ اھچب دی اور اس ےک اکی انکرہ وک یلص اہلل ہیلع وملس وک اےنپ رھگ دوعت دی اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس آپ
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اچتش  یلص اہلل ہیلع وملس  ہک ایک یبن رکمیےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس وپاھچ (دبعادیمحل) ےن اس وبرےی رپ دو رںیتعک ڑپںیھ۔ آل اجرود ےک اکی صخش اہلل ہیلع وملس

 وک ڑپےتھ ںیہن داھکی۔ یلص اہلل ہیلع وملس یک امنز ڑپےتھ ےھت وت اوہنں ےن رفامای ہک اس دن ےک وسا اور یھبک ںیم ےن آپ

 

 

 

ِقيَمِت الَصاَلةُ  -42
ُ
 :بَاُب إَِذا َحرََّضَ الَّطَعاُم َوأ

 وہ اجےئ وت ایک رکان اچےئہ ؟بج اھکان احرض وہ اور امنز یک ریبکت : ابب

 بِالَْعَّشاِء، 
ُ
بُو اَِلرَْداءِ       َوََكَن اْبُن ُعَمَر َيبَْدأ

َ
 .ِمْن فِْقِه الَْمرِْء إِْقبَاَُلُ لََعَ َحاَجِتِه َحََّت ُيْقِبَل لََعَ َصاَلتِِه َوقَلْبُُه فَاِرغ       :َوقَاَل أ

ےلہپ اھکان اھکےت ےھت اور اوبدرداء ر ی اہلل ہنع رفامےت ےھت ہک دنملقعی ہی ےہ ہک ےلہپ آدیم اینپ احتج وپری رک ےل اتہک بج اور انب رمع ر ی اہلل امہنع وت ایسی احتل ںیم 

 وہ امنز ںیم ڑھکا وہ وت اس اک دل افرغ وہ۔

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

ِِب  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ِهَّشامٍ  َعنْ       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ،  ََعئَِّشةَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  أ

نَُه قَاَل       وََسلََم، 
َ
ِقيَمِت الَصاَلُة، "     :أ

ُ
 ".فَابَْدُءوا بِالَْعَّشاءِ       إَِذا وُِضَع الَْعَّشاُء َوأ

 ہش ر ی اہلل دہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس اطقن ےن ماشم نب رعوہ ےس ایبن ایک، اہک ہک ھجم ےس ریمے ابپ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اعمہ ےس دسمد نب رسم

راھک اجےئ اور ادرھ امنز ےک ےیل ریبکت یھب وہےن ےن رفامای ہک ارگ اشم اک اھکان اسےنم  یلص اہلل ہیلع وملس آپ اہنع ےس انس، اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہک

 ےگل وت ےلہپ اھکان اھک ول۔
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 112 :دحثی ربمن

نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  ُعَقيٍْل  َعنْ       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ  َحَدَثنَا
َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل       ،  أ

َ
أ

ْن تَُصلُوا َصاَلَة الَْمْغرِِب، "     :اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل 
َ
 ".َوََل َتْعَجلُوا َعْن َعَّشائُِكمْ       إَِذا قُِدَم الَْعَّشاُء فَابَْدُءوا بِِه َقبَْل أ

 نب دعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن لیقع ےس، اوہنں ےن انب اہشب ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اسن نب ام ک مہ ےس ٰییحی نب ریکب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ثیل

ےن رفامای ہک بج اشم اک اھکان احرض ایک اجےئ وت رغمب یک امنز ےس ےلہپ اھکان اھک ول اور اھکےن ںیم ےب زمہ یھب ہن وہان  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ر ی اہلل ہنع ےس ہک

 اچےئہ اور اانپ اھکان وھچڑ رک امنز ںیم دلجی تم رکو۔
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َساَمةَ  َعنْ       ،  ُعبَيُْد ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا
ُ
ِِب أ

َ
َصىَل قَاَل رَُسوُل اهللَِ      :قَاَل       ،  ابِْن ُعَمرَ  َعِن       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  ُعبَيِْد اهللَِ  َعنْ       ،  أ

ِقيَمِت الَصاَلُة فَابَْدُءوا بِالَْعَّشاِء، "     :اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
ُ
َحِدُكْم َوأ

َ
َوََكَن اْبُن       َوََل َيْعَجْل َحََّت َيْفُرَغ ِمنُْه،       إَِذا وُِضَع َعَّشاُء أ

ِتيَها حَ 
ْ
 ".َوإِنَُه لَيَْسَمُع قَِراَءَة اْْلَِمامِ       ََّت َيْفُرَغ، ُعَمَر يُوَضُع ََلُ الَّطَعاُم َوُتَقاُم الَصاَلُة فاََل يَأ

یبن  ر ی اہلل امہنع ےس ہکمہ ےس دیبع نب اامسلیع ےن ایبن ایک اوبااسہم امحد نب ااسہم ےس، اوہنں ےن دیبعاہلل ےس، اوہنں ےن انعف ےس، اوہنں ےن دبعاہلل نب رمع 

ےن ےس مت ںیم ےس یسک اک اشم اک اھکان ایتر وہ اکچ وہ اور ریبکت یھب یہک اج یکچ وہ وت ےلہپ اھکان اھک ول اور امنز ےک ےیل دلجی ہن رکو، اھکےن رفامای ہک بج  یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

کت امنز ںیم رشکی ںیہن وہےت رفاتغ رک ول۔ اور دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےک ےیل اھکان رھک دای اجات، ادرھ ااقتم یھب وہ اجیت نکیل آپ اھکےن ےس افرغ وہےن 

 ےھت۔ آپ اامم یک رقآت ربارب ےتنس رےتہ ےھت۔

 

 

 

 114 :دحثی ربمن

اهللَُ َعلَيِْه قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل      :قَاَل  ابِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  ُموََس بِْن ُعْقبَةَ  َعنْ      : َووَْهُب ْبُن ُعثَْمانَ        ،  زَُهرْي   َوقَاَل 
ِقيَمِت الَصاَلةُ "     :وََسلَمَ 

ُ
َحُدُكْم لََعَ الَّطَعاِم فَاَل َيْعَجْل َحََّت َيْقِِضَ َحاَجتَُه ِمنُْه َوإِْن أ

َ
إِبَْراِهيُم ْبُن  َرَواهُ       ، "إَِذا ََكَن أ

 .َوَوْهب  مديِن      ،  وَْهِب بِْن ُعثَْمانَ  َعنْ       ،  الُْمنِْذرِ 



 حیحص اخبری دلج1   کتاب اذان کے مسائل کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  458 

ےن رفامای ہک ارگ  اہلل ہیلع وملس رکمی یلصیبن   اور وبہ نب امثعن ےن ومٰیس نب ہبقع ےس ایبن ایک، اوہنں ےن انعف ےس، اوہنں ےن دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےس ہکزریہ

ےن اہک اور ھجم ےس  (اامم اخبری رہمح اہلل) وہ یئگ وہ۔ اوبدبعاہللامنز ڑھکی ویکں ہن  (ارگہچ) مت ںیم ےس وکیئ اھکان اھک راہ وہ وت دلجی ہن رکے، ہکلب وپری رطح اھک ےل وگ

 اربامیہ نب اذنملر ےن وبہ نب امثعن ےس ہی دحثی ایبن یک اور وبہ دمین ںیہ۔

 

 

 

ُكُل  -43
ْ
 :بَاُب إَِذا ُدِِعَ اِْلَماُم إََِل الَصاَلِة َوبِيَِدهِ َما يَأ

 اس ےک اہھت ںیم اھکےن یک زیچ وہ وت وہ ایک رکے ؟بج اامم وک امنز ےک ےیل البای اجےئ اور : ابب

 115 :دحثی ربمن

ِن      :قَاَل       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َصاِلٍح  َعنْ       ،  إِبَْراِهيمُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْعِّزيِّز ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
َجْعَفُر ْبُن َعْمِرو  أ

َمَيةَ 
ُ
نَ       ،  بِْن أ

َ
بَاهُ  أ

َ
ُكُل ِذَراًَع ََيََْتُ ِمنَْها، "     :قَاَل       ،  أ

ْ
يُْت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَأ

َ
َفَقاَم َفَّطَرَح       فَُدِِعَ إََِل الَصاَلِة،       َرأ
 
ْ
 ".الِسِكنَي فََصىَل َولَْم َيتَوََضأ

 ہک ھجم وک رفعج نب دبعازعلزی نب دبعاہلل ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اربامیہ نب دعس ےن اصحل نب اسیکن ےس ایبن ایک، اوہنں ےن انب اہشب ےس، اوہنں ےن اہک مہ ےس

رکبی یک ران اک وگتش  یلص اہلل ہیلع وملس ہک آپوک داھکی  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن روسل اہلل رمعو نب اہیم ےن ربخ دی ہک ان ےک ابپ رمعو نب اہیم ےن ایبن ایک ہک

یلص اہلل ہیلع  ڑھکے وہےئ اور رھچی ڈال دی، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس امنز ےک ےیل البےئ ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع وملس اکٹ اکٹ رک اھک رےہ ےھت۔ اےنت ںیم آپ

 ےن امنز ڑپاھیئ اور ووض ںیہن ایک۔ وملس

 

 

 

ِقيَمِت الَصاَلُة فََخَرجَ بَاُب َمْن ََكَن ِِف  -44
ُ
ْهِلِه فَأ

َ
 : َحاَجِة أ

 اس آدیم ےک ابرے ںیم وج اےنپ رھگ ےک اکم اکج ںیم رصموف اھت ہک ریبکت وہیئ اور امنز ےک ےیل لکن ڑھکا وہا: ابب
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ْسوَدِ  َعِن       ،  إِبَْراِهيمَ  َعنْ       ،  احْلََكمُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
َ
لُْت      :قَاَل       ،  اْْل

َ
َما ََكَن       ،  ََعئَِّشة َسأ

ْهِلِه َتْعِِن "     :اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَْصنَُع ِِف بَيِْتِه ؟ قَالَْت 
َ
ْهِلِه، ََكَن يَُكوُن ِِف ِمْهنَِة أ

َ
فَإَِذا َحرََّضَِت الَصاَلُة       ِخْدَمَة أ

 ".َخَرَج إََِل الَصاَلةِ 
ےن اوسد نب زیدی ےس، اوہنں ےن  مہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس مکح نب ہبتع ےن اربامیہ یعخن ےس ایبن ایک، اوہنں

اےنپ رھگ ےک  یلص اہلل ہیلع وملس اےنپ رھگ ںیم ایک ایک رکےت ےھت آپ ےن التبای ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل  اہلل اہنع ےس وپاھچ ہکاہک ہک ںیم ےن اع ہش ر ی

 اجےت ےھت۔امنز ےک ےیل  ےل  (اکم اکج وھچڑ رک) اکم اکج ینعی اےنپ رھگ واویلں یک دختم ایک رکےت ےھت اور بج امنز اک وتق وہات وت وفراً 

 

 

 

ْن ُيَعلَِمُهْم َصاَلَة اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ  -45
َ
 : وَُسنَتَهُ بَاُب َمْن َصىَل بِاّنَلاِس وَْهَو ََل يُِريُد إََِل أ

آپ اک رطہقی ایک اھت امنز ڑپاھےئ وت وکیئ صخش رصف ہی التبےن ےک ےیل ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس امنز ویکں رک ڑپاھ رکےت ےھت اور : ابب

 اسیک ےہ ؟
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يُوُب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  وَُهيْب   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا
َ
ِِب قاَِلبَةَ  َعنْ       ،  أ

َ
َمالُِك بْن  َجاَءنَا"     :قَاَل       ،  أ

َصيَِل بُِكْم،      :َفَقاَل       ِِف َمْسِجِدنَا َهَذا،  احْلَُويْرِِث 
ُ
َصيَِل،       إِِِن َْل

ُ
ِريُد الَصاَلَة أ

ُ
يُْت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم       َوَما أ

َ
َكيَْف َرأ

ِِب قاَِلبََة،      :يَُصيَِل ؟ َفُقلُْت 
َ
َسُه ِمَن      :قَاَل       ِمثَْل َشيِْخنَا َهَذا،      :يَِل ؟ قَاَل َكيَْف ََكَن يَُص       ِْل

ْ
َوََكَن َشيًْخا جَيِْلُس إَِذا َرَفَع َرأ

وََّل 
ُ
ْن َينَْهَض ِِف الَرْكَعِة اْْل

َ
 ".الُسُجوِد َقبَْل أ

ےس اویب ایتخسین ےن اوبالقہب دبعاہلل نب زدی ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک  مہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس وبیہ نب اخ د ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ

ںیم مت ولوگں وک امنز ڑپاھؤں اگ اور ریمی تین امنز ڑپےنھ یک ںیہن ےہ، ریما دصقم  اکی دہعف امہری اس دجسم ںیم رشتفی الےئ اور رفامای ہک (باحیب) ام ک نب وحریث

امنز ڑپاھ رکےت ےھت۔ ںیم ےن اوبالقہب ےس وپاھچ ہک اوہنں ےن سک رطح  اہلل ہیلع وملس رکمی یلصہقی اھکس دوں سج رطہقی ےس یبن رصف ہی ےہ ہک ںیہمت امنز اک وہ رط

 یک رطح۔ خیش بج دجسہ ےس رس ااھٹےت وت ذرا ھٹیب اجےت رھپ ڑھکے وہےت۔ (رمع نب ہملس) امنز ڑپیھ یھت؟ اوہنں ےن التبای ہک امہرے خیش
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َحُق بِاِْلَماَمةِ بَاُب  -46
َ
ْهُل الِْعلِْم َوالَْفّْضِل أ

َ
 :أ

 تلیضف واال وہ( یلمع  رر رپ یھب ) اامتم رکاےن اک بس ےس زایدہ دقحار وہ ےہ وج ملع اور : ابب
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بُو بُرَْدةَ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  َعبِْد الَْمِلِك بِْن ُعَمرْيٍ  َعنْ       ،  َزائَِدةَ  َعنْ       ،  ُحَسنْي   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَحاُق ْبُن نرَْصٍ  َحَدَثنَا
َ
،  أ

ِِب ُموََس َعنْ       
َ
بَا بَْكٍر فَلُْيَصِل      :َفَقاَل       َمِرَض اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فَاْشتََد َمَرُضُه، "     :قَاَل       ،  أ

َ
قَالَْت       بِاّنَلاِس، ُمُروا أ

،      :ََعئَِّشةُ  ْن يَُصيَِلَ بِاّنَلاِس،       إِنَُه رَُجل  َرِقيق 
َ
بَا بَْكٍر فَلْيَُصِل بِاّنَلاِس،      :قَاَل       إَِذا قَاَم َمَقاَمَك لَْم يَْستَِّطْع أ

َ
َفَعاَدْت،       ُمُروا أ

بَا بَْكٍر فَلْ      :َفَقاَل       
َ
تَاُه الَرُسوُل،       فَإِنَُكَن َصَواِحُب يُوُسَف،       يَُصِل بِاّنَلاِس، ُمِري أ

َ
فََصىَل بِاّنَلاِس ِِف َحيَاِة اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ       فَأ

 ".َعلَيِْه وََسلَمَ 
ایبن ایک، اوہنں ےن دبعاکلمل نب ریمع ےس، اہک ہک ھجم ےس اوبربدہ اعرم  مہ ےس ااحسق نب رصن ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس نیسح نب یلع نب ودیل ےن زادئہ نب دقاہم ےس

امیبر وہےئ اور بج امیبری دشت اایتخر رک یئگ  اہلل ہیلع وملس رکمی یلصآپ ےن رفامای ہک یبن  ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اوبومٰیس ارعشی ر ی اہلل ہنع ےس، آپ ےن رفامای ہک

ےس وہک ہک وہ ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ۔ اس رپ اع ہش ر ی اہلل اہنع وبںیل ہک وہ رنم دل ںیہ بج آپ یک ہگج  (ر ی اہلل ہنع) رفامای ہک اوبرکبےن  یلص اہلل ہیلع وملس وت آپ

 ر ی اہلل اہنع ےن رھپ ویہ ابت ےن رھپ رفامای ہک اوبرکب ےس وہک ہک وہ امنز ڑپاھںیئ۔ اع ہش یلص اہلل ہیلع وملس ڑھکے وہں ےگ وت ان ےک ےیل امنز ڑپاھان لکشم وہ اگ۔ آپ

وہ۔ آرخ اوبرکب دصقی ر ی اہلل  (ابںیت انبیت) یک رطح (زاخیل) ےن رھپ رفامای ہک اوبرکب ےس وہک ہک امنز ڑپاھںیئ، مت ولگ وصابح ویفس یلص اہلل ہیلع وملس یہک۔ آپ

  زدنیگ ںیم یہ امنز ڑپاھیئ۔یک یلص اہلل ہیلع وملس ہنع ےک اپس آدیم البےن آای اور آپ ےن ولوگں وک یبن رکمی
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نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشاِم بِْن ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
ِم الُْمْؤِمِننَي رَِضَ اهللَُ  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

ُ
أ

َّنَها قَالَْت       َعنَْها، 
َ
بَا بَْكٍر يَُصيَِل بِاّنَلاِس،      :إَِن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل ِِف َمَرِضهِ "     :أ

َ
     :قَالَْت ََعئَِّشةُ       ُمُروا أ

بَا بَْكٍر إَِذا قَاَم ِِف َمَقاِمَك لَْم يُْسِمِع اّنَلاَس مِ 
َ
َفُقلُْت      :َفَقالَْت ََعئَِّشةُ       َفُمْر ُعَمَر فَلْيَُصِل لِلَناِس،       َن ابْلََُكِء، قُلُْت إَِن أ

بَا بَْكٍر إَِذا قَاَم ِِف َمَقاِمَك لَْم يُْسِمِع اّنَلاَس ِمَن ابْلََُكِء َفُمْر ُعَمَر فَلْ 
َ
ْت َحْفَصُة، َفَفَعلَ       يَُصِل لِلَناِس، حِلَْفَصَة قُوِِل ََلُ إَِن أ
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ّْنُِتَ َصَواِحُب يُوُسَف،      :َفَقاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       
َ
بَا بَْكٍر فَلْيَُصِل لِلَناِس،       َمْه إِنَُكَن َْل

َ
َفَقالَْت       ُمُروا أ

ا     :َحْفَصُة ِلَعائَِّشةَ  ِصيَب ِمنِْك َخرْيً
ُ
 ."َما ُكنُْت ِْل

ی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ اامم ام ک رہمح اہلل ےن ماشم نب رعوہ ےس ربخ دی، اوہنں ےن اےنپ اب

ی س

 

ي

 

ت

پ رعوہ نب زریب ےس، اوہنں مہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

ےس امنز ڑپاھےن ےک ےیل وہک۔ اع ہش  (ر ی اہلل ہنع) اوبرکبےن اینپ امیبری ںیم رفامای ہک  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس، اوہنں ےن اہک ہک

انس ہن ںیکس ےگ، اس ےیل آپ رمع ر ی اہلل ہنع  (رقآن دیجم) ر ی اہلل اہنع ایبن رکیت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک اوبرکب آپ یک ہگج ڑھکے وہں ےگ وت روےت روےت وہ

ہصفح ر ی اہلل اہنع ےس اہک ہک وہ یھب ںیہک ہک ارگ اوبرکب آپ یک ہگج ڑھکے وہےئ وت روےت روےت ولوگں  ےس ےئہک ہک وہ امنز ڑپاھںیئ۔ آپ رفامیت ںیھت ہک ںیم ےن

و نین اور رمع ر ی اہلل ہنع یک اصزبحادی) ہن انس ںیکس ےگ۔ اس ےیل رمع ر ی اہلل ہنع ےس ےئہک ہک وہ امنز ڑپاھںیئ۔ ہصفح ر ی اہلل اہنع(رقآن) وک

 

و
م
ل

ےن یھب ایس  (ام ا

ےن رفامای ہک اخومش روہ۔ مت وصابح ویفس یک رطح وہ۔ اوبرکب ےس وہک ہک وہ ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ۔ سپ ہصفح ر ی اہلل ہنع ےن  یلص اہلل ہیلع وملس وت آپ رطح اہک

 اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس اہک۔ الھب ھجم وک ںیہک مت ےس الھبیئ چنہپ یتکس ےہ؟
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بُو  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  اَْلََمانِ أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ ْخرَبَ

َ
نَْصاِرُي  أ

َ
نَُس ْبُن َمالٍِك اْْل

َ
َوََكَن تَِبَع اّنَليِِبَ َصىَل       ،  أ

بَا بَ "      اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وََخَدَمُه وََصِحبَُه، 
َ
َن أ

َ
ي تُُوِِّفَ ِفيِه َحََّت أ ْكٍر ََكَن يَُصيَِل لَُهْم ِِف وََجِع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم اَِلِ

َينُْظُر إََِلْنَا وَُهَو قَائِم  فََكَّشَف اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِسَْتَ احْلُْجَرِة       إَِذا ََكَن يَْوُم اَِلثْننَْيِ وَُهْم ُصُفوف  ِِف الَصاَلِة، 
َن وَْجَهُه َوَرقَُة ُمْصَحٍف، 

َ
ْن َّنْفتَِِتَ ِمَن الَْفَرِح بُِرْؤَيِة اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       َكأ

َ
َفنََكَص       ُثَم تَبََسَم يَّْضَحُك َفَهَمْمنَا أ

بُو بَْكٍر لََعَ َعِقبَيِْه َِلَِصَل ا
َ
َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َخاِرج  إََِل الَصاَلِة، أ

َ
َشاَر إََِلْنَا اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ       لَصَف َوَظَن أ

َ
فَأ

ْرََّخ الِسَْتَ َفتُُوِِّفَ ِمْن يَْوِمهِ 
َ
تُِموا َصاَلتَُكْم َوأ

َ
ْن أ

َ
 ".َعلَيِْه وََسلََم أ
آپ یبن 9999   نب انعف ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ بیعش نب ایب زمحہ ےن زرہی ےس ربخ دی، اہک ہک ےھجم اسن نب ام ک ااصنری ر ی اہلل ہنع ےن ربخ دیمہ ےس اوباامیلن مکح

ںیم اوبرکب دصقی ر ی اہلل ہنع امنز ےک رمض اوملت  یلص اہلل ہیلع وملس ہک یبن رکمی 9999رکمی یلص اہلل ہیلع وملس یک ریپوی رکےن واےل، آپ ےک اخدم اور باحیب ےھت 

رجحہ اک رپدہ اٹہےئ ڑھکے وہےئ، امہری رطف دھکی رےہ  یلص اہلل ہیلع وملس ڑپاھےت ےھت۔ ریپ ےک دن بج ولگ امنز ںیم فص ابدنےھ ڑھکے وہےئ ےھت وت یبن رکمی

رکسما رک ےنسنہ ےگل۔ ںیمہ اینت وخیش وہیئ ہک  یلص اہلل ہیلع وملس ورق اھت۔ آپوگای فحصم اک  (نسح و امجل اور افصیئ ںیم)اک رہچہ ابمرک یلص اہلل ہیلع وملس ےھت۔ آپ
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وک دےنھکی یہ ںیم ہن وغشمل وہ اجںیئ اور امنز وتڑ دںی۔ اوبرکب ر ی اہلل ہنع اےٹل اپؤں ےھچیپ ٹہ رک فص ےک اسھت آ انلم  یلص اہلل ہیلع وملس رطخہ وہ ایگ ہک ںیہک مہ بس آپ

ےن ںیمہ ااشرہ ایک ہک امنز وپری رک ول۔ رھپ  یلص اہلل ہیلع وملس امنز ےک ےیل رشتفی ال رےہ ںیہ، نکیل آپ یلص اہلل ہیلع وملس  ہک یبن رکمیاچےتہ ےھت۔ اوہنں ےن اھجمس

 («اناہلل و انا اليہ راجعون» ) یک وافت ایس دن وہ یئگ۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رپدہ ڈال دای۔ سپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس آپ
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بُو َمْعَمرٍ  َحَدَثنَا
َ
نٍَس  َعنْ       ،  َعبُْد الَْعِّزيّزِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْوارِِث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
لَْم ََيُْرْج اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ "     :قَاَل       ،  أ

بُو بَْكٍر َيتََقَدُم،       َعلَيِْه وََسلََم ثاََلثًا، 
َ
ِقيَمِت الَصاَلُة َفَذَهَب أ

ُ
بِاحْلَِجاِب فََرَفَعُه،      :َفَقاَل نيَِِبُ اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       فَأ

ْعَجَب إََِلْنَا ِمْن وَْجِه اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فَلََما وََضَح وَْجُه اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َما َّنَظْرنَا َمنَْظًرا       
َ
ََكَن أ

ْرََّخ اّنَليِِبُ َصىَل       ِحنَي وََضَح ّنَلَا، 
َ
ْن َيتََقَدَم َوأ

َ
ِِب بَْكٍر أ

َ
 اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بِيَِدهِ إََِل أ

َ
ْوَمأ

َ
َسلََم  اهللَُ َعلَيِْه وَ فَأ

 ".احْلَِجاَب فَلَْم ُيْقَدْر َعلَيِْه َحََّت َماَت 
ر ی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دبعاولارث نب دیعس ےن ایبن ایک۔ اہک ہک مہ ےس دبعازعلزی نب بیہص ےن

ق

 

می
اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع  مہ ےس اوبرمعم دبعاہلل نب رمع 

نیت دن کت ابرہ رشتفی ںیہن الےئ۔ ان یہ دونں ںیم اکی دن امنز اقمئ یک یئگ۔ اوبرکب  (اایم امیبری ںیم) ہیلع وملسیلص اہلل  یبن رکمی ےس ایبن ایک، آپ ےن اہک ہک

یلص  وت آپاک رہچہ ابمرک داھکیئ دای۔  یلص اہلل ہیلع وملس رپدہ ااھٹای۔ بج یبن رکمی (رجحہ ابمرک اک)ےن یلص اہلل ہیلع وملس ر ی اہلل ہنع آےگ ڑبےنھ وک ےھت ہک یبن رکمی

ےن اوبرکب دصقی  یلص اہلل ہیلع وملس رھپ آپ (رقابن اس نسح و امجل ےک) ےک روےئ اپک و ابمرک ےس زایدہ نیسح رظنم مہ ےن یھبک ںیہن داھکی اھت۔ اہلل ہیلع وملس

وک دےنھکی رپ اقدر ہن وہ  یلص اہلل ہیلع وملس وافت کت وکیئ آپےن رپدہ رگا دای اور اس ےک دعب  یلص اہلل ہیلع وملس ر ی اہلل ہنع وک آےگ ڑبےنھ ےک ےیل ااشرہ ایک اور آپ

 اکس۔
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،  َعبِْد اهللَِ َِحَّْزَة بِْن  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  يُونُُس  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  اْبُن وَْهٍب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن ُسلَيَْمانَ  َحَدَثنَا
ْخرَبَُه،       

َ
نَُه أ

َ
بِيهِ  َعنْ       أ

َ
بَا بَْكٍر      :َفَقاَل       لََما اْشتََد بِرَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وََجُعُه ِقيَل ََلُ ِِف الَصاَلِة، "     :قَاَل       ،  أ

َ
ُمُروا أ
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 َغلَبَُه ابْلََُكُء،      :الَْت ََعئَِّشةُ قَ       فَلْيَُصِل بِاّنَلاِس، 
َ
بَا بَْكٍر رَُجل  َرِقيق  إَِذا قََرأ

َ
ُمُروُه      :قَاَل       َفَعاوََدتُْه،       ُمُروُه َفيَُصيَِل،      :قَاَل       إَِن أ

ِِخ الُّزْهِرِي        ،  الُّزَبيِْدُي  تَاَبَعهُ       ، "إِنَُكَن َصَواِحُب يُوُسَف       َفيَُصيَِل، 
َ
،  الُّزْهِرِي َعنِ       ،  َوإِْسَحاُق ْبُن ََيََْي اللََْكيِِْبُ        ،  َواْبُن أ

 .َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       ،  َِحَّْزةَ  َعنْ       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  َوَمْعَمر         ،  ُعَقيْل   َوقَاَل       
ن ایک، اوہنں ےن زمحہ نب دبعاہلل مہ ےس ٰییحی نب نامیلن ےن ایبن ایک، اہک ہک ھجم ےس دبعاہلل نب وبہ ےن ایبن ایک، اہک ہک ھجم ےس ویسن نب زیدی ایلی ےن انب اہشب ےس ایب

ےس  یلص اہلل ہیلع وملس یک امیبری دشت اایتخر رک یئگ اور آپ وملسیلص اہلل ہیلع  بج روسل اہلل ےس، اوہنں ےن اےنپ ابپ دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےس ربخ دی ہک

ےن رفامای ہک اوبرکب ےس وہک ہک وہ امنز ڑپاھںیئ۔ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن رعض ایک ہک اوبرکب ےچک دل ےک آدیم ںیہ۔ بج وہ  یلص اہلل ہیلع وملس امنز ےک ےیل اہک ایگ وت آپ

 آپ یلصےن رفامای ہک ان یہ ےس وہک ہک امنز ڑپاھںیئ۔ دوابرہ اوہنں ےن رھپ ویہ ذعر درہاای۔  یلص اہلل ہیلع وملس  ںیہ۔ نکیل آپرقآن دیجم ڑپےتھ ںیہ وت تہب روےن ےتگل

زرہی ےک ےجیتھب  ےن رھپ رفامای ہک ان ےس امنز ڑپاھےن ےک ےیل وہک۔ مت وت ابلکل وصابح ویفس یک رطح وہ۔ اس دحثی یک اتمتعب دمحم نب ودیل زدیبی اور اہلل ہیلع وملس

 ےس۔ یلص اہلل ہیلع وملس اور ااحسق نب ٰییحی یبلک ےن زرہی ےس یک ےہ اور لیقع اور رمعم ےن زرہی ےس، اوہنں ےن زمحہ نب دبعاہلل نب رمع ےس، اوہنں ےن یبن رکمی

 

 

 

 :بَاُب َمْن قَاَم إََِل َجنِْب اِْلَماِم ِلِعلَةٍ  -47
 وھچڑ رک اامم ےک ابزو ںیم ڑھکا وہوج صخش یسک ذعر یک وہج ےس فص : ابب
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نَا     :قَاَل       ،  اْبُن ُّنَمرْيٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َزَكِرَياُء ْبُن ََيََْي  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشاُم ْبُن ُعْرَوةَ  أ

َ
َمَر "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

َ
أ

ْن يَُصيَِلَ بِاّنَلاِس ِِف َمَرِضِه فَََكَن يَُصيَِل بِِهمْ 
َ
بَا بَْكٍر أ

َ
فَوََجَد رَُسوُل اهللَِ      :قَاَل ُعْرَوةُ       ، رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

بُو بَْكٍر يَُؤُم اّنَلاَس،  فَإَِذا      َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف َّنْفِسِه ِخَفًة فََخَرَج، 
َ
ْن َكَما       أ

َ
َشاَر إََِلِْه أ

َ
َخَر فَأ

ْ
بُو بَْكٍر اْستَأ

َ
فَلََما َرآُه أ

نَْت، 
َ
ِِب بَْكٍر إََِل َجنِْبِه،       أ

َ
بُو بَْكٍر يَُصيَِل بِ       فََجلََس رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِحَذاَء أ

َ
َصاَلِة رَُسوِل اهللَِ َصىَل فَََكَن أ

ِِب بَْكرٍ 
َ
 ".اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َواّنَلاُس يَُصلُوَن بَِصاَلِة أ

، اوہنں  اےنپ وا د رعوہ ےس ربخ دیمہ ےس زرکای نب ٰییحی یخلب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس دبعاہلل نب ریمن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ ماشم نب رعوہ ےن

ےن اینپ امیبری ںیم مکح دای ہک اوبرکب ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ۔ اس ےیل آپ ولوگں وک امنز  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس۔ آپ ےن اہک ہک

اور ابرہ رشتفی الےئ۔ اس وتق اوبرکب ر ی اہلل ہنع امنز ڑپاھ  ےن اکی دن اےنپ آپ وک ھچک اکلہ اپای یلص اہلل ہیلع وملس ڑپاھےت ےھت۔ رعوہ ےن ایبن ایک ہک روسل اہلل
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ےن ااشرے ےس اںیہن اینپ ہگج اقمئ رےنہ اک مکح رفامای۔  یلص اہلل ہیلع وملس وک داھکی وت ےھچیپ انٹہ اچاہ، نکیل یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس رےہ ےھت۔ اوہنں ےن بج یبن رکمی

یک ادتقاء رک رےہ ےھت اور ولگ  یلص اہلل ہیلع وملس رکب دصقی ر ی اہلل ہنع ےک ابزو ںیم ھٹیب ےئگ۔ اوبرکب ر ی اہلل ہنع یبن رکمیاوب اہلل ہیلع وملس اہلل یلصسپ روسل 

 اوبرکب ر ی اہلل ہنع یک ریپوی رکےت ےھت۔

 

 

 

َوُل  -48
َ
َخَر اْل

َ
َوُل َفتَأ

َ
َخْر َجازَْت َصاَلتُهُ بَاُب َمْن َدَخَل َِلَُؤَم اّنَلاَس فََجاَء اِْلَماُم اْل

َ
ْو لَْم َيتَأ

َ
 :أ

ےھچیپ رسک ایگ ای ںیہن رساک ، ( دتقمویں ںیم ےنلم ےک ےیل ) اکی صخش ےن اامتم رشوع رک دی رھپ الہپ اامم آ ایگ اب الہپ صخش : ابب

 رہباحل اس یک امنز اجزئ وہ یگ

 َسلَمَ َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وَ       ِفيِه ََعئَِّشُة، 

 ےس رواتی ایک ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس ہی اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن یبن رکمی

 

 

 

 114 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب َحاِزِم بِْن ِدينَارٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
َن رَُسوَل "      ،  الَساِعِديِ َسْهِل بِْن َسْعٍد  َعنْ       ،  أ

َ
أ

ِِب بَْكٍر،       اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َذَهَب إََِل بَِِن َعْمِرو بِْن َعوٍْف َِلُْصِلَح بَيْنَُهْم، 
َ
فََحانَِت الَصاَلُة فََجاَء الُْمؤَِذُن إََِل أ

ِقي     :َفَقاَل       
ُ
تَُصيَِل لِلَناِس فَأ

َ
بُو بَْكٍر فََجاَء رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َواّنَلاُس ِِف الَصاَلِة       َّنَعْم،      :قَاَل       َم، أ

َ
فََصىَل أ

بُو بَْكٍر ََل يَلْتَِفُت ِِف َصاَل       فََصَفَق اّنَلاُس،       َفتََخلََص َحََّت َوَقَف ِِف الَصِف، 
َ
ْكَُثَ اّنَلاُس اّتَلْصِفيَق       تِِه، َوََكَن أ

َ
فَلََما أ

ى رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
ِن اْمُكْث َمََكنََك،       اّتْلََفَت فََرأ

َ
َشاَر إََِلِْه رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

َ
فََرَفَع       فَأ

بُو بَْكٍر رَِضَ 
َ
َمَرُه بِِه رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِمْن َذلَِك  أ

َ
بُو       ، اهللَُ َعنُْه يََديِْه فََحِمَد اهللََ لََعَ َما أ

َ
َخَر أ

ْ
ُثَم اْستَأ

بَا بَْكٍر،      :قَاَل       فَلََما انرَْصََف،       لََم فََصىَل، َوَتَقَدَم رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وَسَ       بَْكٍر َحََّت اْستََوى ِِف الَصّف، 
َ
َما       يَا أ

َمْرتَُك، 
َ
ْن تَثْبَُت إِْذ أ

َ
بُو بَْكرٍ       َمنََعَك أ

َ
ْن يَُصيَِلَ َبنْيَ يََدْي رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ عَ      :َفَقاَل أ

َ
ِِب قَُحافََة أ

َ
لَيِْه َما ََكَن َِلبِْن أ
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ء  ِِف َصاَلتِِه فَلْيَُسبِْح،      :َفَقاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       وََسلََم،  ُتُم اّتَلْصِفيَق َمْن َرابَُه َِشْ ْكَُثْ
َ
ْيتُُكْم أ

َ
فَإِنَُه       َما ِِل َرأ

 ".ِفيُق لِلنَِساءِ َوإَِّنَما اّتَلْص       إَِذا َسَبَح اّتْلُِفَت إََِلِْه، 
ےس  (باحیب ر ی اہلل ہنع)مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ اامم ام ک ےن اوباحزم ہملس نب دانیر ےس ربخ دی، اوہنں ےن لہس نب دعس اسدعی

اوبرکب ر ی اہلل  (البل ر ی اہلل ہنع ےن) اک وتق آ ایگ۔ ؤمذنحلص رکاےن ےک ےیل ےئگ، سپ امنز  (ابقء ںیم) ینب رمعو نب وعف ںیم یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہک

 امنز رشوع رک دی۔ اےنت ںیم ہنع ےس آ رک اہک ہک ایک آپ امنز ڑپاھںیئ ےگ۔ ںیم ریبکت وہکں۔ اوبرکب ر ی اہلل ےن رفامای ہک اہں انچہچن اوبرکب دصقی ر ی اہلل ہنع ےن

وفصں ےس زگر رک یلہپ فص ںیم ےچنہپ۔ ولوگں ےن اکی اہھت وک دورسے  یلص اہلل ہیلع وملس ولگ امنز ںیم ےھت۔ آپرشتفی ےل آےئ وت  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل

ں نکیل اوبرکب ر ی اہلل ہنع امنز ںیم یسک رطف وتہج ںیہن دےتی ےھت۔ بج ولوگ (یک آدم رپ آاگہ وہ اجںیئ یلص اہلل ہیلع وملس اتہک اوبرکب ر ی اہلل ہنع یبن رکمی) رپ امرا

ےن ااشرہ ےس اںیہن اینپ  یلص اہلل ہیلع وملس وک داھکی۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن وتمارت اہھت رپ اہھت امران رشوع ایک وت دصقی اربک ر ی اہلل ہنع وتمہج وہےئ اور روسل اہلل

ےن ان وک اامتم اک ازعاز اشخب، رھپ یھب وہ  یلص اہلل ہیلع وملس ہک روسل اہللنکیل اوہنں ےن اےنپ اہھت ااھٹ رک اہلل اک رکش ایک  (ہک امنز ڑپاھےئ اجؤ) ہگج رےنہ ےک ےیل اہک۔

ےن رفامای ہک  یلص اہلل ہیلع وملس ےن آےگ ڑبھ رک امنز ڑپاھیئ۔ امنز ےس افرغ وہ رک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےھچیپ ٹہ ےئگ اور فص ںیم اشلم وہ ےئگ۔ اس ےیل یبن رکمی

یک ہی تیثیح ہن یھت ہک روسل  (ینعی اوبرکب) دای اھت رھپ آپ اثتب دقم ویکں ہن رےہ۔ اوبرکب ر ی اہلل ہنع وبےل ہک اوباحقہف ےک ےٹیباوبرکب بج ںیم ےن آپ وک مکح دے 

۔ ںیم ےن داھکی ےن ولوگں یک رطف اطخب رکےت وہےئ رفامای ہک بیجع ابت ےہ یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسےنم امنز ڑپاھ ںیکس۔ رھپ روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اہلل

ارگ امنز ںیم وکیئ ابت شیپ آ اجےئ وت احبسن اہلل انہک اچےئہ بج وہ ہی ےہک اگ وت اس یک رطف وتہج یک اجےئ یگ اور ہی  (اید روھک) ہک مت ولگ رثکبت اتایلں اجب رےہ ےھت۔

 اتیل اجبان وعروتں ےک ےیل ےہ۔

 

 

 

ْكرَبُُهمْ بَاُب إَِذا اْستََوْوا ِِف الِْقَراَءِة  -49
َ
 :فَلْيَُؤَمُهْم أ

 اس ابرے ںیم ہک ارگ امجتع ےک بس ولگ رقآت ںیم ربارب وہں وت اامتم ڑبی رمع واال رکے: ابب

 115 :دحثی ربمن

يُوَب  َعنْ       ،  َِحَاُد ْبُن َزيْدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن َحْرٍب  َحَدَثنَا
َ
ِِب  َعنْ       ،  أ

َ
     :قَاَل       ،  َمالِِك بِْن احْلَُويْرِِث  َعنْ       ،  قاَِلبَةَ  أ

يَن ََلْ  َوََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       لًَة، قَِدْمنَا لََعَ اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوََنُْن َشبَبَة  فَلَِبثْنَا ِعنَْدُه ََنًْوا ِمْن ِعْْشِ
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وََصاَلَة َكَذا ِِف       لَْو رََجْعتُْم إََِل باَِلِدُكْم َفَعلَْمتُُموُهْم ُمُروُهْم فَلْيَُصلُوا َصاَلَة َكَذا ِِف ِحنِي َكَذا، "     :َفَقاَل       لََم رَِحيًما، وَسَ 
َحُدُكْم،       ِحنِي َكَذا، 

َ
ُكمْ       َوِإَذا َحرََّضَِت الَصاَلُة فَلْيُؤَِذْن لَُكْم أ ْكرَبُ

َ
 ".َوَْلَُؤَمُكْم أ

ریث ر ی اہلل ہنع ےس، مہ ےس نامیلن نب رحب ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ امحد نب زدی ےن ربخ دی اویب ایتخسین ےس، اوہنں ےن اوبالقہب ےس، اوہنں ےن ام ک نب وح

احرض وہےئ۔ مہ بس مہ رمع ونوجان ےھت۔ رقتًابی سیب راںیت مہ آپ یک دختم ںیم یک دختم ںیم اےنپ کلم ےس  یلص اہلل ہیلع وملس مہ یبن رکمی اوہنں ےن ایبن ایک ہک

رفامای ہک بج مت ولگ اےنپ رھگوں وک اجؤ وت  (امہری رغتب اک احل دھکی رک) ےن یلص اہلل ہیلع وملس ڑبے یہ رمح دل ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس رہھٹے رےہ۔ آپ

اور ان ےس امنز ڑپےنھ ےک ےیل انہک ہک الفں امنز الفں وتق اور الفں امنز الفں وتق ڑپںیھ۔ اور بج امنز اک وتق وہ اجےئ وت وکیئ  اےنپ ہلیبق واولں وک دنی یک ابںیت اتبان

 اکی اذان دے اور وج رمع ںیم ڑبا وہ وہ اامتم رکاےئ۔

 

 

 

َمُهمْ  -51
َ
 :بَاُب إَِذا َزاَر اِْلَماُم قَوًما فَأ

 (وت ہی اجزئ وہ اگ ) امنز ڑپاھیئ ( ان یک رفامشئ رپ ) یسک وقم ےک اہں ایگ اور اںیہن اس ابرے ںیم ہک بج اامم : ابب

 111 :دحثی ربمن

َسدٍ  َحَدَثنَا
َ
نَا      ،  ُمَعاُذ ْبُن أ ْخرَبَ

َ
نَا      ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  َمْعَمر   أ ْخرَبَ

َ
     :قَاَل       ،  َُمُْموُد ْبُن الَربِيعِ  أ

نْصاِرَي َسِمْعتُ 
َ
َذَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، "     :قَاَل       ،  ِعتْبَاَن ْبَن َمالٍِك اْْل

ْ
ِذنُْت ََلُ،       اْستَأ

َ
َصيَِلَ ِمْن      :َفَقاَل       فَأ

ُ
ْن أ

َ
ُب أ ْيَن َُتِ

َ
أ

ِحُب،  بَيِْتَك ؟
ُ
ي أ َْشُْت ََلُ إََِل الَْمََكِن اَِلِ

َ
 ".َفَقاَم وََصَفْفنَا َخلَْفُه ُثَم َسلََم وََسلَْمنَا      فَأ

ی، اہک ہک ںیم ےن نب رعیب ےن ربخ دمہ ےس اعمذ نب ادس ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ دبعاہلل نب ابمرک ےن ربخ دی، اہک ہک ںیمہ رمعم ےن زرہی ےس ربخ دی، اہک ہک ےھجم ومحمد 

ااجزت اچیہ اور ںیم ےن آپ وک  (ریمے رھگ رشتفی الےن یک) وملس ےنیلص اہلل ہیلع  روسل اہلل ابتعن نب ام ک ااصنری ر ی اہلل ہنع ےس انس، اوہنں ےن ایبن ایک ہک

امنز ڑپھ دوں ںیم اہجں اچاتہ اھت اس یک رطف ںیم ےن ااشرہ ایک۔  ےن درایتف رفامای ہک مت ولگ اےنپ رھگ ںیم سج ہگج دنسپ رکو ںیم یلص اہلل ہیلع وملس ااجزت دی، آپ

 رھپ آپ ڑھکے وہ ےئگ اور مہ ےن آپ ےک ےھچیپ فص ابدنھ یل۔ رھپ آپ ےن بج السم ریھپا وت مہ ےن یھب السم ریھپا۔
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 ہک ولگ اس یک ریپوی رکںیاامم اس ےیل رقمر ایک اجات ےہ : ابب

 ، ي تُُوِِّفَ ِفيِه بِاّنَلاِس وَُهَو َجالِس  إَِذا َرَفَع َقبَْل اْْلَِماِم      :َوقَاَل اْبُن َمْسُعودٍ       وََصىَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف َمَرِضِه اَِلِ
ِفيَمْن يَْرَكُع َمَع اْْلَِماِم َرْكَعتنَْيِ َوََل َيْقِدُر لََعَ الُسُجوِد      :َوقَاَل احْلََسنُ       بَُع اْْلَِماَم، َيُعوُد َفيَْمُكُث بَِقْدِر َما َرَفَع ُثَم يَتْ 

 ، وََّل بُِسُجوِدَها،       يَْسُجُد لِلَرْكَعِة اآْلِخَرِة َسْجَدَتنْيِ
ُ
 .ًة َحََّت قَاَم يَْسُجدُ َوِفيَمْن نَِِسَ َسْجدَ       ُثَم َيْقِِض الَرْكَعَة اْْل

اور دبعاہلل نب وعسمد ر ی اہلل ہنع اک وقل ےہ ہک  (ولگ ڑھکے وہےئ ےھت) ےن اےنپ رمض وافت ںیم ولوگں وک ھٹیب رک امنز ڑپاھیئ یلص اہلل ہیلع وملس اور روسل اہلل

الچ اجےئ اور اینت دری رہھٹے ینتج دری رس ااھٹےئ راہ اھت رھپ اامم یک ریپوی وت رھپ وہ روکع ای دجسے ںیم  (روکع ںیم دجسے ںیم) بج وکیئ اامم ےس ےلہپ رس ااھٹ ےل

 دو دجسے رکے۔ رھپ رکے۔ اور اامم نسح رصبی رہمح اہلل ےن اہک ہک ارگ وکیئ صخش اامم ےک اسھت دو راعکت ڑپےھ نکیل دجسہ ہن رک ےکس، وت وہ آرخی رتعک ےک ےیل

 ہ ےئک ریغب وھبل رک ڑھکا وہ ایگ وت وہ دجسے ںیم الچ اجےئ۔یلہپ رتعک دجسہ تیمس درہاےئ اور وج صخش دجس

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

ِْحَُد ْبُن يُونَُس  َحَدَثنَا
َ
ِِب ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  َزائَِدةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
     :قَاَل        ، ُعبَيِْد اهللَِ بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن ُعتْبَةَ  َعنْ       ،  ُموََس بِْن أ

ََل َُتَِدثِيِِن َعْن َمَرِض رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،      :َفُقلُْت       ،  ََعئَِّشةَ  َدَخلُْت لََعَ 
َ
َثُقَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ "      بىََل،      :قَالَْت       أ

َص      :َفَقاَل       َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
فَاْغتََسَل       َفَفَعلْنَا،      :قَالَْت       َضُعوا ِِل َماًء ِِف الِْمْخَّضِب،      :قَاَل       ُهْم يَنْتَِظُرونََك،       ََل،      :قُلْنَا      ىَل اّنَلاُس، أ

ْغِِمَ َعلَيِْه، 
ُ
فَاَق َفَقاَل َصىَل اهللَُ َعلَ       فََذَهَب َِلَنُوَء فَأ

َ
َصىَل اّنَلاُس،      :يِْه وََسلَمَ ُثَم أ

َ
ُهْم يَنْتَِظُرونََك يَا رَُسوَل اهللَِ،       ََل،      :قُلْنَا      أ

ْغِِمَ َعلَيِْه،       َفَقَعَد فَاْغتََسَل،      :قَالَْت       َضُعوا ِِل َماًء ِِف الِْمْخَّضِب،      :قَاَل       
ُ
فَاَق َفَقاَل       ُثَم َذَهَب َِلَنُوَء فَأ

َ
َصىَل اّنَلاُس،      :ُثَم أ

َ
أ

ْغِِمَ       َفَقَعَد فَاْغتََسَل،       َضُعوا ِِل َماًء ِِف الِْمْخَّضِب،      :َفَقاَل       ُهْم يَنْتَِظُرونََك يَا رَُسوَل اهللَِ،       ََل،      :قُلْنَا      
ُ
ُثَم َذَهَب َِلَنُوَء فَأ

فَاَق َفَقاَل       َعلَيِْه، 
َ
َصىَل اّنَلاُس،      :ُثَم أ

َ
َواّنَلاُس ُعُكوف  ِِف الَْمْسِجِد يَنْتَِظُروَن       ُهْم يَنْتَِظُرونََك يَا رَُسوَل اهللَِ،       ََل،      :َفُقلْنَا      أ

رَْسَل       اّنَليِِبَ َعلَيِْه الَساَلم لَِصاَلِة الِْعَّشاِء اآْلِخَرِة، 
َ
ْن يَُصيَِلَ بِاّنَلاِس،  فَأ

َ
ِِب بَْكٍر بِأ

َ
تَاُه       اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إََِل أ

َ
فَأ

ْن تَُصيَِلَ بِاّنَلاِس،      :الَرُسوُل َفَقاَل 
َ
ُمُرَك أ

ْ
بُو بَْكرٍ       إَِن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَأ

َ
يَا ُعَمُر       َوََكَن رَُجاًل َرِقيًقا،      :َفَقاَل أ

َحُق بَِذلَِك،      :َفَقاَل ََلُ ُعَمرُ       َصِل بِاّنَلاِس، 
َ
نَْت أ

َ
يَاَم،       أ

َ
بُو بَْكٍر تِلَْك اْْل

َ
ُثَم إَِن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وََجَد ِمْن       فََصىَل أ

بُو بَْكٍر يَُصيَِل بِاّنَلاِس، َّنْفِسِه ِخفَ 
َ
َحُدُهَما الَْعَباُس لَِصاَلِة الُظْهِر َوأ

َ
بُو بَْكٍر َذَهَب       ًة فََخَرَج َبنْيَ رَُجلنَْيِ أ

َ
فَلََما َرآُه أ
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َخَر، 
َ
ْن ََل َيتَأ

َ
 إََِلِْه اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بِأ

َ
ْوَمأ

َ
َخَر فَأ

َ
ْجِلَساِِن إََِل َجنِْبِه،      :قَاَل       َِلَتَأ

َ
ِِب بَْكٍر،       أ

َ
ْجلََساُه إََِل َجنِْب أ

َ
فَأ

      :قَاَل       
َ
َتُم بَِصاَلِة اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َواّنَلاُس بَِصاَلِة أ

ْ
بُو بَْكٍر يَُصيَِل وَُهَو يَأ

َ
 َصىَل اهللَُ ِِب بَْكٍر َواّنَليِِبُ فََجَعَل أ

ْعرُِض َعلَيَْك َما َحَدثَتِِْن ََعئَِّشُة      :َفُقلُْت ََلُ َعبِْد اهللَِ بِْن َعَباسٍ  فََدَخلُْت لََعَ      :قَاَل ُعبَيُْد اهللَِ       ، "َعلَيِْه وََسلََم قَاِعد  
َ
ََل أ

َ
أ

نَْكَر ِمنُْه َشيْئًا،       َهاِت َفَعَرْضُت َعلَيِْه َحِديثََها،      :قَاَل       َعْن َمَرِض اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
نَُه قَاَل       َفَما أ

َ
َسَمْت      :َغرْيَ أ

َ
أ

ي ََكَن َمَع الَْعَباِس،   .ُهَو َعيَِلُ      :قَاَل       ََل،      :قُلُْت       لََك الرَُجَل اَِلِ
ںیم  ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ زادئہ نب دقاہم ےن ومٰیس نب ایب اع ہش ےس ربخ دی، اوہنں ےن دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ےس، اوہنں ےن اہک ہکمہ ےس ادمح نب ویسن ےن 

اوہنں ےن رفامای ہک  (وت ااھچ وہات) یک امیبری یک احتل آپ مہ ےس ایبن رکںیت، یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل! اع ہش ر ی اہلل اہنع یک دختم ںیم احرض وہا اور اہک، اکش

ےن درایتف رفامای ہک ایک ولوگں ےن امنز ڑپھ یل؟ مہ ےن رعض یک یج ںیہن ای روسل  یلص اہلل ہیلع وملس اک رمض ڑبھ ایگ۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس اہں رضور نس ول۔ آپ

 ریمے ےیل اکی نگل ںیم اپین رھک دو۔ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن اہک ہک مہ ےن اپین رھک دای اور ےن رفامای ہک یلص اہلل ہیلع وملس ولگ آپ اک ااظتنم رک رےہ ںیہ۔ آپ! اہلل

ےن ےن ھٹیب رک لسغ ایک۔ رھپ آپ اےنھٹ ےگل، نکیل آپ وہیبش وہ ےئگ۔ بج وہش وہا وت رھپ آپ ےن وپاھچ ہک ایک ولوگں ےن امنز ڑپھ یل ےہ۔ مہ  اہلل ہیلع وملس آپ یلص

رفامای ہک نگل ںیم ریمے ےیل اپین رھک دو۔ اع ہش ر ی اہلل اہنع رفامیت  (رھپ) ےن یلص اہلل ہیلع وملس ولگ آپ اک ااظتنر رک رےہ ںیہ۔ آپ! وسل اہللرعض یک ںیہن، ای ر

پ وہیبش وہ ےئگ۔ بج وہش وہا وت آپ رھپ آ (دوابرہ) ےن ھٹیب رک لسغ رفامای۔ رھپ اےنھٹ یک وکشش یک نکیل یلص اہلل ہیلع وملس ںیہ ہک مہ ےن رھپ اپین رھک دای اور آپ

ےن رھپ رفامای ہک نگل  یلص اہلل ہیلع وملس ولگ آپ اک ااظتنر رک رےہ ںیہ۔ آپ! ےن رھپ یہی رفامای ہک ایک ولوگں ےن امنز ڑپھ یل ےہ۔ مہ ےن رعض یک ہک ںیہن ای روسل اہلل

ےن وپاھچ  یلص اہلل ہیلع وملس  یک وکشش یک، نکیل رھپ آپ وہیبش وہ ےئگ۔ رھپ بج وہش وہا وت آپےن ھٹیب رک لسغ ایک۔ رھپ اےنھٹ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم اپین الؤ اور آپ

یلص اہلل ہیلع  وہ آپ اک ااظتنر رک رےہ ںیہ۔ ولگ دجسم ںیم اشعء یک امنز ےک ےیل ےھٹیب وہےئ یبن رکمی! ہک ایک ولوگں ےن امنز ڑپھ یل مہ ےن رعض یک ہک ںیہن ای روسل اہلل

ےن اوبرکب ر ی اہلل ہنع ےک اپس آدیم اجیھب اور مکح رفامای ہک وہ امنز ڑپاھ دںی۔ ےجیھب وہےئ صخش ےن آ رک اہک ہک  یلص اہلل ہیلع وملس ااظتنر رک رےہ ےھت۔ آرخ آپاک  وملس

اسنن ےھت۔ اوہنں ےن رمع ر ی اہلل ہنع ےس اہک ہک مت ےن آپ وک امنز ڑپاھےن ےک ےیل مکح رفامای ےہ۔ اوبرکب ر ی اہلل ہنع ڑبے رنم دل ا یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل

ےک دونں ںیم اوبرکب ر ی اہلل ہنع امنز ڑپاھےت رےہ۔ رھپ بج یبن  (امیبری) امنز ڑپاھؤ، نکیل رمع ر ی اہلل ہنع ےن وجاب دای ہک آپ اس ےک زایدہ دقحار ںیہ۔ آرخ

رمدوں اک اہسرا ےل رک نج ںیم اکی ابعس ر ی اہلل ہنع ےھت رہظ یک امنز ےک ےیل رھگ ےس ابرہ رشتفی الےئ اور وک زماج ھچک اکلہ ولعمم وہا وت دو  یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 رواک ےن ااشرے ےس اںیہن یلص اہلل ہیلع وملس وک داھکی وت ےھچیپ انٹہ اچاہ، نکیل یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس اوبرکب ر ی اہلل ہنع امنز ڑپاھ رےہ ےھت، بج اوہنں ےن یبن رکمی

اھٹب دای۔ راوی ےن رھپ آپ ےن ان دوونں رمدوں ےس رفامای ہک ےھجم اوبرکب ےک ابزو ںیم اھٹب دو۔ انچہچن دوونں ےن آپ وک اوبرکب ر ی اہلل ہنع ےک ابزو ںیم ! ہک ےھچیپ ہن وٹہ

یلص اہلل  اور ولگ اوبرکب ر ی اہلل ہنع یک امنز یک ریپوی رک رےہ ےھت۔ یبن رکمییک ریپوی رک رےہ ےھت  یلص اہلل ہیلع وملس اہک ہک رھپ اوبرکب ر ی اہلل ہنع امنز ںیم یبن رکمی

 ہش ر ی اہلل اہنع ےن یبن ےھٹیب ےھٹیب امنز ڑپھ رےہ ےھت۔ دیبعاہلل ےن اہک ہک رھپ ںیم دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع یک دختم ںیم ایگ اور ان ےس رعض یک ہک اع ہیلع وملس
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 یک امیبری ےک ابرے ںیم وج دحثی ایبن یک ےہ ایک ںیم وہ آپ وک انسؤں؟ اوہنں ےن رفامای ہک رضور انسؤ۔ ںیم ےن ہی دحثی انس دی۔ اوہنں ےن ملسیلص اہلل ہیلع و رکمی

ےھت۔ ںیم ےن اہک ںیہن۔ آپ ےن رفامای  یسک ابت اک ااکنر ںیہن ایک۔ رصف اانت اہک ہک اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن ان اصبح اک انم یھب مت وک اتبای وج ابعس ر ی اہلل ہنع ےک اسھت

 وہ یلع ر ی اہلل ہنع ےھت۔

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشاِم بِْن ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
ِم  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

ُ
َّنَها       الُْمْؤِمِننَي، أ

َ
أ

ِن       َصىَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف بَيِْتِه وَُهَو َشاٍك،      :قَالَْت 
َ
َشاَر إََِلِْهْم أ

َ
فََصىَل َجالًِسا وََصىَل َوَراَءُه قَْوم  ِقيَاًما فَأ

َوإَِذا َصىَل َجالًِسا       َوإَِذا َرَفَع فَاْرَفُعوا،       فَإَِذا َرَكَع فَاْرَكُعوا،       إَِّنَما ُجِعَل اْْلَِماُم َِلُْؤَتَم بِِه، "     :قَاَل       فَلََما انرَْصََف،       اْجِلُسوا، 
 ".فََصلُوا ُجلُوًسا

و نین اع ہش مہ ےس دبعاہلل نب ویفس ےن ایبن ایک اہک ہک مہ ےس اامم ام ک رہمح اہلل ےن ماشم نب رع

 

و
م
ل

وہ ےس ایبن ایک۔ اوہنں ےن اےنپ ابپ رعوہ ےس اوہنں ےن ام ا

ھٹیب رک  یلص اہلل ہیلع وملس ےن اکی رمہبت امیبری یک احتل ںیم ریمے یہ رھگ ںیم امنز ڑپیھ۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ر ی اہلل اہنع ےس ہک آپ ےن التبای ہک

ےن ان وک ےنھٹیب اک ااشرہ ایک اور امنز ےس افرغ وہےن  یلص اہلل ہیلع وملس ےک ےھچیپ ڑھکے وہ رک ڑپھ رےہ ےھت۔ آپ اہلل ہیلع وملسیلص  امنز ڑپھ رےہ ےھت اور ولگ آپ

رس ااھٹؤ اور بج  وت مت یھب ےک دعب رفامای ہک اامم اس ےیل ےہ ہک اس یک ریپوی یک اجےئ۔ اس ےیل بج وہ روکع ںیم اجےئ وت مت یھب روکع ںیم اجؤ اور بج وہ رس ااھٹےئ

 وہک اور بج وہ ھٹیب رک امنز ڑپےھ وت مت یھب ھٹیب رک امنز ڑپوھ۔ « ربنا ولك احلمد» ےہک وت مت « سمع اهلل ملن ِحده» وہ

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالِك   أ

َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ       ،  أ

َ
أ

ْيَمُن، 
َ
َع َعنُْه فَُجِحَش ِشُقُه اْْل فََصىَل َصاَلًة ِمَن الَصلََواِت َوُهَو قَاِعد  فََصلَيْنَا َوَراَءُه ُقُعوًدا،       َعلَيِْه وََسلََم َرِكَب فَرًَسا فرَُصِ

َوإَِذا َرَفَع َفاْرَفُعوا،       فَإَِذا َرَكَع فَاْرَكُعوا،       فَإَِذا َصىَل قَائًِما فََصلُوا ِقيَاًما،       إَِّنَما ُجِعَل اْْلَِماُم َِلُْؤَتَم بِِه، "     :قَاَل       ا انرَْصََف، فَلَمَ       
َدُه َفُقو     :َوإَِذا قَاَل        َوإَِذا َصىَل َجالًِسا فََصلُوا ُجلُوًسا       َوإَِذا َصىَل قَائًِما فََصلُوا ِقيَاًما،       َرَبنَا َولََك احْلَْمُد،      :لُواَسِمَع اهللَُ لَِمْن َِحِ
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َْجَُعونَ 
َ
بُو َعبْد اهللَِ       ، "أ

َ
ُثَم َصىَل َبْعَد       لُوًسا ُهَو ِِف َمَرِضِه الَْقِديِم، قَْوَُلُ إَِذا َصىَل َجالًِسا فََصلُوا جُ      :قَاَل احْلَُميِْدُي      :قَاَل أ

ُمْرُهْم بِالُْقُعوِد، 
ْ
َوإَِّنَما يُؤَْخُذ بِاآْلِخِر فَاآْلِخِر ِمْن فِْعِل       َذلَِك اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َجالًِسا َواّنَلاُس َخلَْفُه ِقيَاًما لَْم يَأ

 .َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ اّنَليِِبِ 
ی ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ اامم ام ک رہمح اہلل ےن انب اہشب ےس ربخ دی، اوہنں ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل

ی س

 

ي

 

ت

یلص  روسل اہلل ہنع ےس ہک مہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

یلص اہلل  ےک داںیئ ولہپ رپ زمخ آےئ۔ وت آپ اہلل ہیلع وملس آپ یلصاس رپ ےس رگ ڑپے۔ اس ےس  یلص اہلل ہیلع وملس اکی وھگڑے رپ وسار وہےئ وت آپ اہلل ہیلع وملس

ےک ےھچیپ ھٹیب رک امنز ڑپیھ۔ بج  یلص اہلل ہیلع وملس ھٹیب رک ڑپھ رےہ ےھت۔ اس ےیل مہ ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن وکیئ امنز ڑپیھ۔ ےسج آپ ہیلع وملس

رک  رغ وہےئ وت رفامای ہک اامم اس ےیل رقمر ایک ایگ ےہ ہک اس یک ادتقاء یک اجےئ۔ اس ےیل بج وہ ڑھکے وہ رک امنز ڑپےھ وت مت یھب ڑھکے وہاف یلص اہلل ہیلع وملس آپ

بنا ولك ر» ےہک وت مت « سمع اهلل ملن ِحده» ڑپوھ اور بج وہ روکع رکے وت مت یھب روکع رکو۔ بج وہ روکع ےس رس ااھٹےئ وت مت یھب ااھٹؤ اور بج وہ
بج اامم   ےک اس وقل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اہک ہک دیمحی ےن آپ (اامم اخبری رہمح اہلل) وہک اور بج وہ ھٹیب رک امنز ڑپےھ وت مت یھب ھٹیب رک ڑپوھ۔ اوبدبعاہلل « احلمد

یلص  یک رپاین امیبری اک واہعق ےہ۔ اس ےک دعب آرخی امیبری ںیم آپ ہیلع وملسیلص اہلل  ےک قلعتم اہک ےہ ہک ہی ادتباء ںیم آپ  ھٹیب رک امنز ڑپےھ وت مت یھب ھٹیب رک ڑپوھ۔

ےن اس وتق ولوگں  یلص اہلل ہیلع وملس ےک ےھچیپ ڑھکے وہ رک ادتقاء رک رےہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن وخد ھٹیب رک امنز ڑپیھ یھت اور ولگ آپ اہلل ہیلع وملس

 اک آرخی وہ اس وک انیل اچےئہ اور رھپ وج اس ےس آرخی وہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس ر الص ہی ےہ ہک وج لعف آپوک ےنھٹیب یک دہاتی ںیہن رفامیئ او

 

 

 

 :بَاُب َمََّت يَْسُجُد َمْن َخلَْف اِْلَمامِ  -52
 اامم ےک ےھچیپ دتقمی بک دجسہ رکںی ؟: ابب

نَس  
َ
 .فَإَِذا َسَجَد فَاْسُجُدوا     :قَاَل أ

 ۔(ہی دحثی ےلہپ زگر یکچ ےہ) ےس رواتی ایک ےہ ہک بج اامم دجسہ رکے وت مت ولگ یھب دجسہ رکو یلص اہلل ہیلع وملس ےن یبن رکمی اور اسن ر ی اہلل ہنع
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 112 :دحثی ربمن

بُو إِْسَحاَق  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُسْفيَانَ  َعنْ       ،  ََيََْي ْبُن َسِعيدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
َعبُْد اهللَِ ْبُن  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  أ

اءُ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ، يَِّزيدَ  ِ      :ََكَن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إَِذا قَاَل "     :قَاَل       وَُهَو َغرْيُ َكُذوٍب،  الرَْبَ َدُه، َسِمَع اهللَُ ل َمْن َِحِ
َحد  ِمَنا َظْهَرُه َحََّت َيَقَع اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َساِجًدا،       

َ
بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا      ، "ُثَم َّنَقُع ُسُجوًدا َبْعَدهُ       لَْم ََيِْن أ

َ
،  أ

ِِب إِْسَحاَق  َعنْ       ،  ُسْفيَانَ َعنْ       
َ
 .بَِهَذاََنَْوُه  أ

ایبن ایک، اہک ہک ھجم ےس دبعاہلل  مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس ےن ایفسن ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس اوبااحسق ےن

یلص  بج یبن رکمی اوہنں ےن التبای ہک (ہکلب اہنتی یہ ےچس ےھت) ۔نب زیدی ےن ایبن ایک، اہک ہک ھجم ےس رباء نب اعزب ر ی اہلل ہنع ےن ایبن ایک، وہ وھجےٹ ںیہن ےھت

دجسہ ںیم ہن  ےل اجےت رھپ مہ ولگ دجسہ  یلص اہلل ہیلع وملس ےتہک وت مہ ںیم ےس وکیئ یھب اس وتق کت ہن اتکھج بج کت یبن رکمی « سمع اهلل ملن ِحده» اہلل ہیلع وملس

 مہ ےس ایفسن وثری ےن، اوہنں ےن اوباقٰحس ےس ےسیج اورپ زگرا۔ ںیم اجےت۔ مہ ےس اوبمیعن ےن ایبن ایک، اہک

 

 

 

َسُه َقبَْل اِْلَمامِ  -53
ْ
 :بَاُب إِثِْم َمْن َرَفَع َرأ

 اامم ےس ےلہپ رس ااھٹےن واےل اک انگہ انتک ےہ ؟( روکع ای دجسہ ںیم : ) ابب

 111 :دحثی ربمن

بَا ُهَريَْرةَ  َسِمْعُت       ،  ُُمََمِد بِْن ِزَيادٍ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َحَجاُج ْبُن ِمنَْهالٍ  َحَدَثنَا
َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ،  أ

سَ "     :قَاَل       وََسلََم، 
ْ
َحُدُكْم إَِذا َرَفَع َرأ

َ
ْو ََل ََيََْش أ

َ
َحُدُكْم أ

َ
َما ََيََْش أ

َ
ْو أ

َ
َس ِِحَاٍر أ

ْ
َسُه َرأ

ْ
ْن جَيَْعَل اهللَُ َرأ

َ
ُه َقبَْل اْْلَِماِم أ

 ".جَيَْعَل اهللَُ ُصوَرتَُه ُصوَرَة ِِحَارٍ 
ہنع ےس انس، وہ یبن  رہریہ ر ی اہللمہ ےس اجحج نب اہنمل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اوہنں ےن دمحم نب زاید ےس ایبن ایک، اہک ہک ںیم ےن اوب

اامم ےس ےلہپ اانپ رس ااھٹ اتیل ےہ اس ابت  (روکع ای دجسہ ںیم) ےن رفامای ایک مت ںیم وہ صخش وج یلص اہلل ہیلع وملس آپ رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس رواتی رکےت ےھت ہک

 وک دگےھ یک یس وصرت انب دے۔ےس ںیہن ڈرات ہک ںیہک اہلل اپک اس اک رس دگےھ ےک رس یک رطح انب دے ای اس یک وصرت 
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 :بَاُب إَِماَمِة الَْعبِْد َوالَْمْوََّل  -54
 الغم یک اور آزاد ےئک وہےئ الغم یک اامتم اک ایبن: ابب

ْعَراِِبِ َوالُْغاَلِم اَِلِ 
َ
ِلَقْوِل اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ       لَْم ََيْتَِلْم، ي َوََكنَْت ََعئَِّشُة يَُؤُمَها َعبُْدَها َذْكَواُن ِمَن الُْمْصَحِف َوَوَِلِ ابْلَِِغِ َواْْل

قَْرُؤُهْم ِلِكتَاِب اهللَِ      :َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
 .يَُؤُمُهْم أ

اک  یلص اہلل ہیلع وملس ن ویکہکن یبن رکمیاک ایباور اع ہش ر ی اہلل اہنع یک اامتم ان اک الغم ذوکان رقآن دھکی رک ایک رکات اھت اور و د ازلان اور ونگار اور انابغل ڑلےک یک اامتم 

 اراشد ےہ ہک اتکب اہلل اک بس ےس  رتہ ڑپےنھ واال اامتم رکاےئ اور الغم وک ریغب یسک اخص ذعر ےک امجتع ںیم رشتک ےس ہن رواک اجےئ اگ۔

 

 

 

 112 :دحثی ربمن

نَُس ْبُن ِعيَاٍض  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن الُْمنِْذرِ  َحَدَثنَا
َ
لََما قَِدَم "     :قَاَل       ،  بِْن ُعَمرَ  َعِن       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  ُعبَيِْد اهللَِ  َعنْ       ،  أ

َولُوَن الُْعْصبََة َموِْضع  بُِقبَاٍء َقبَْل َمْقَدِم رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه 
َ
ِِب       وََسلََم، الُْمَهاِجُروَن اْْل

َ
ََكَن يَُؤُمُهْم َسالِم  َمْوََّل أ

ْكَُثَُهْم قُْرآنًا      ُحَذْيَفَة، 
َ
 ".َوََكَن أ

 انعف ےس اوہنں ےن دبعاہللمہ ےس اربامیہ نب اذنملر زحایم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اسن نب ایعض ےن ایبن ایک اوہنں ےن دیبعاہلل رمعی ےس، اوہنں ےن 

یک رجہت ےس یھب ےلہپ ابقء ےک اقمم ہبصع ںیم ےچنہپ وت ان یک اامتم اوبذحہفی ےک الغم اسمل  یلص اہلل ہیلع وملس بج ےلہپ اہمرجنی روسل اہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےس ہک

 ر ی اہلل ہنع ایک رکےت ےھت۔ آپ وک رقآن دیجم بس ےس زایدہ اید اھت۔

 

 

 

 113 :دحثی ربمن

بُو اّتَلَياِح  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا      ،  ََيََْي  َحَدَثنَا      ،  ُُمََمُد ْبُن بََّشارٍ  َحَدَثنَا
َ
نَِس  َعنْ       ،  أ

َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ،  أ

ِّطيُعوا، "     :قَاَل       وََسلََم، 
َ
َسُه َزبِيبَة  َوإِ       اْسَمُعوا َوأ

ْ
َن َرأ

َ
 ".ِن اْسُتْعِمَل َحبَِِشٌ َكأ
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اایتلح زیدی نب دیمح یعبض ےن اسن نب ام ک مہ ےس دمحم نب اشبر ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس اطقن ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اہک ہک ھجم ےس اوب

ونس اور ااطتع رکو، وخاہ اکی ااسی  (اےنپ احمک یک) ےن رفامای یلص اہلل ہیلع وملس آپ  رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہکر ی اہلل ہنع ےس ایبن ایک، اوہنں ےن یبن

 ویکں ہن احمک انب دای اجےئ سج اک رس وسےھک وہےئ اوگنر ےک ربارب وہ۔ (الغم مت رپ) یشبح

 

 

 

َتَم َمْن  -55
َ
 :َخلَْفهُ بَاُب إَِذا لَْم يُِتَم اِْلَماُم َوأ

 ارگ اامم اینپ امنز وک وپرا ہن رکے اور دتقمی وپرا رکںی: ابب

 114 :دحثی ربمن

ْشيَُب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  الَْفّْضُل ْبُن َسْهٍل  َحَدَثنَا
َ
،  ِدينَارٍ َعبُْد الرَِْحَِن ْبُن َعبِْد اهللَِ بِْن  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  احْلََسُن ْبُن ُموََس اْْل

ْسلَمَ  َعنْ       
َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  َعَّطاِء بِْن يََسارٍ  َعنْ       ،  َزيِْد بِْن أ

َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل       ،  أ

َ
يَُصلُوَن لَُكْم، "     :أ

َصابُوا َفلَُكْم،       
َ
ْخَّطئُو      فَإِْن أ

َ
 ".ا فَلَُكْم وََعلَيِْهمْ َوإِْن أ

ن ایک زدی نب املس ےس، اوہنں مہ ےس لضف نب لہس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس نسح نب ومٰیس ابیش ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اوبدبعارلنٰمح نب دبعاہلل نب دانیر ےن ایب

ےن رفامای ہک اامم ولوگں وک امنز ڑپاھےت ںیہ۔ سپ ارگ اامم ےن کیھٹ امنز  ہیلع وملس یلص اہلل روسل اہلل ےن اطعء نب اسیر ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس ہک

 وثاب مت وک ےلم اگ اور یطلغ اک وابل ان رپ رےہ اگ۔ (اہمتری امنز اک) ڑپاھیئ وت اس اک وثاب ںیہمت ےلم اگ اور ارگ یطلغ یک وت یھب

 

 

 

 :بَاُب إَِماَمِة الَْمْفتُوِن َوالُْمبْتَِدِع  -56
 ابیغ اور ندیتع یک اامتم اک ایبن: ابب

 .َصِل وََعلَيِْه بِْدَعتُهُ      :َوقَاَل احْلََسنُ 

 اور ندیتع ےک قلعتم اامم نسح رصبی رہمح اہلل ےن اہک ہک وت اس ےک ےھچیپ امنز ڑپھ ےل اس یک ندتع اس ےک رس رےہ یگ۔
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 115 :دحثی ربمن

بُو َعبْد اهللَِ 
َ
ْوَزاِِعُ  َحَدَثنَا      ،  ُُمََمُد ْبُن يُوُسَف      :ّنَلَاَوقَاَل      :قَاَل أ

َ
،  ُِحَيِْد بِْن َعبِْد الرَِْحَِن  َعنْ       ،  الُّزْهِرُي  َحَدَثنَا      ،  اْْل

نَُه َدَخَل لََعَ       ،  ُعبَيِْد اهللَِ بِْن َعِدِي بِْن ِخيَارٍ َعنْ       
َ
، رَ  ُعثَْماَن بِْن َعَفانَ  أ إِنََك إَِماُم ََعَمٍة،      :َفَقاَل       ِضَ اهللَُ َعنُْه وَُهَو َُمُْصور 

ْحَسُن َما َيْعَمُل اّنَلاُس، "     :َفَقاَل       َوُيَصيَِل ّنَلَا إَِماُم ِفتْنٍَة َوَّنتََحَرُج،       َونََّزَل بَِك َما نََرى،       
َ
ْحَسَن       الَصاَلُة أ

َ
ْحِسْن فَإَِذا أ

َ
اّنَلاُس فَأ

َساُءوا فَاْجتَِنْب إَِساَءَتُهمْ       َمَعُهْم، 
َ
وَرٍة      :قَاَل الُّزْهِرُي      :َوقَاَل الُّزَبيِْدُي       ، "َوإَِذا أ ْن يَُصىَل َخلَْف الُْمَخَنِث إََِل ِمْن ََضُ

َ
ََل نََرى أ

 .ََل بَُد ِمنَْها
ں مہ ےس دمحم نب ویفس رفاییب ےن اہک ہک مہ ےس اامم اوزار  ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس اامم زرہی ےن دیمح نب دبعارلنٰمح ےس  لق ایک۔ اوہناامم اخبری رہمح اہلل ےن اہک ہک 

آپ یہ اعم املسمونں ےک وہ وخد امثعن ینغ ر ی اہلل ہنع ےک اپس ےئگ۔ بج ہک ابویغں ےن ان وک ریھگ راھک اھت۔ اوہنں ےن اہک ہک  ےن دیبعاہلل نب دعی نب ایخر ےس ہک

 امنز ڑپھ رک راگہنر ہن وہ اامم ںیہ رگم آپ رپ وج تبیصم ےہ وہ آپ وک ولعمم ےہ۔ ان احالت ںیم ابویغں اک رقمرہ اامم امنز ڑپاھ راہ ےہ۔ مہ ڈرےت ںیہ ہک اس ےک ےھچیپ

 ےس  رتہنی اکم ےہ۔ وت وہ بج ااھچ اکم رکںی مت یھب اس ےک اسھت لم رک ااھچ اجںیئ۔ امثعن ر ی اہلل ہنع ےن وجاب دای امنز وت وج ولگ اکم رکےت ںیہ ان اکومں ںیم بس

ےتھجمس ںیہ ہک ڑجیہے ےک ےھچیپ امنز ہن اکم رکو اور بج وہ ربا اکم رکںی وت مت ان یک ربایئ ےس اگل روہ اور دمحم نب زیدی زدیبی ےن اہک ہک اامم زرہی ےن رفامای ہک مہ وت ہی 

 ری وہ وت اور ابت ےہ سج ےک ریغب وکیئ اچرہ ہن وہ۔ڑپںیھ۔ رگم ایسی یہ الاچ

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

بَانَ  َحَدَثنَا
َ
ِِب اّتَلَياِح  َعنْ  ُشْعبَةَ  َعنْ       ،  ُغنَْدر   َحَدَثنَا      ،  ُُمََمُد ْبُن أ

َ
نَُه َسِمعَ       ،  أ

َ
نََس ْبَن َمالٍِك  أ

َ
اهللَُ َقاَل اّنَليِِبُ َصىَل       ،  أ

ِِب َذرٍ 
َ
َسُه َزبِيبَة  "     :َعلَيِْه وََسلََم ِْل

ْ
َن َرأ

َ
ِّطْع َولَْو حِلَبَِِشٍ َكأ

َ
 ".اْسَمْع َوأ

یلص اہلل  مییبن رک  ک ےس انس ہکمہ ےس دمحم نب اابن ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دنغر دمحم نب رفعج ےن ایبن ایک ہبعش ےس، اوہنں ےن اوباایتلح ےس، اوہنں ےن اسن نب ام

ے ےک ربارب وہ۔ (احمک یک) ےن اوبذر ےس رفامای ہیلع وملس
ق

 

می

 نس اور ااطتع رک۔ وخاہ وہ اکی ااسی یشبح الغم یہ ویکں ہن وہ سج اک رس 
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َذائِِه َسَواًء إَِذا ََكنَا اثْننَْيِ  -57  :بَاُب َيُقوُم َعْن يَِمنِي اِْلَماِم ِِبِ
 دتقمی اامم ےک داںیئ اج بن اس ےک ربارب ڑھکا وہبج رصف دو یہ امنزی وہں وت : ابب

 111 :دحثی ربمن

رَِضَ  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  َسِعيَد ْبَن ُجبرَْيٍ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  احْلََكمِ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن َحْرٍب  َحَدَثنَا
ْرَبَع       بُِت ِِف َبيِْت َخالَِِت َميُْمونََة فََصىَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم الِْعَّشاَء، "     :قَاَل       َعنُْهَما، اهللَُ 

َ
ُثَم َجاَء فََصىَل أ

،       َجَعلَِِن َعْن يَِميِنِه فََصىَل ََخَْس َرَكَعاٍت، ُثَم قَاَم فَِجئُْت َفُقْمُت َعْن يََسارِهِ فَ       ُثَم نَاَم،       َرَكَعاٍت،  ُثَم نَاَم       ُثَم َصىَل َرْكَعتَنْيِ
ْو قَاَل َخِّطيَّطُه، 

َ
 ".ُثَم َخَرَج إََِل الَصاَلةِ       َحََّت َسِمْعُت َغِّطيَّطُه أ

ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن دیعس نب ریبج ےس انس، وہ انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس ایبن مہ ےس نامیلن نب رحب ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن مکح ےس ایبن 

و نین ومیمہن ر ی اہلل اہنع ےک رھگ رپ رہ ایگ۔ روسل اہلل رکےت ےھت ہک اوہنں ےن التبای ہک

 

و
م
ل

اشعء یک امنز ےک دعب بج ان  یلص اہلل ہیلع وملس اکی رات ںیم اینپ اخہل ام ا

اور امنز ڑپےنھ ) اےھٹ یلص اہلل ہیلع وملس آپ (دجہت ےک ےیل) وس ےئگ رھپ امنز یلص اہلل ہیلع وملس الےئ وت اہیں اچر رتعک امنز ڑپیھ۔ رھپ آپےک رھگ رشتفی 

ےن  یلص اہلل ہیلع وملس ایل۔ آپےن ےھجم اینپ داینہ رطف رک  یلص اہلل ہیلع وملس یک ابںیئ رطف ڑھکا وہ ایگ، نکیل آپ یلص اہلل ہیلع وملس وت ںیم یھب اھٹ رک آپ (ےگل

رجف یک  یلص اہلل ہیلع وملس ےک رخاےٹ یک آواز یھب ینس۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ڑپھ رک وس ےئگ اور ںیم ےن آپ (تنس رجف) اپچن رتعک امنز ڑپیھ۔ رھپ دو رتعک

 امنز ےک ےیل ربآدم وہےئ۔

 

 

 

 :اِْلَماِم، فََحَوََلُ اِْلَماُم إََِل يَِميِنِه لَْم َتْفُسْد َصاَلُتُهَمابَاُب إَِذا قَاَم الرَُجُل َعْن يََساِر  -58
 ارگ وکیئ صخش اامم ےک ابںیئ رطف ڑھکا وہ اور اامم اےس رھپ داںیئ رطف رک ےل وت دوونں ںیم ےس یسک یک یھب امنز افدس ںیہن وہ یگ: ابب

 111 :دحثی ربمن

ِْحَدُ  َحَدَثنَا
َ
و َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  اْبُن َوْهٍب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ ،  خَمَْرَمَة بِْن ُسلَيَْمانَ  َعنْ       ،  َعبِْد َرِبِه بِْن َسِعيدٍ  َعنْ       ،  َعْمر 

نِْمُت ِعنَْد َميُْمونََة َواّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم "     :قَاَل       رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       َمْوََّل ابِْن َعَباٍس،  ُكَريٍْب َعنْ       
 ،
َ
َة َرْكَعًة،       ِعنَْدَها تِلَْك اللَيْلََة َفتَوََضأ َخَذِِن فََجَعلَِِن َعْن يَِميِنِه فََصىَل ثاََلَث َعْْشَ

َ
 ُثمَ       ُثَم قَاَم يَُصيَِل َفُقْمُت لََعَ يََسارِهِ فَأ
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       نَاَم َحََّت َّنَفَخ، 
ْ
تَاُه الُْمؤَِذُن فََخَرَج فََصىَل َولَْم َيتَوََضأ

َ
و      ، "َوََكَن إَِذا نَاَم َّنَفَخ ُثَم أ ا فََحَدثُْت بِهِ      :قَاَل َعْمر       :َفَقاَل       ،  بَُكرْيً

 .َحَدثَِِن ُكَريْب  بَِذلَِك 
اہک ہک مہ ےس دبعاہلل نب وبہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس رمعو نب احرث رصمی ےن دبع رہب نب دیعس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن رخمہم مہ ےس ادمح نب اصحل ےن ایبن ایک، 

و نین نب نامیلن ےس، اوہنں ےن انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےک الغم رکبی ےس اوہنں ےن انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس۔ آپ ےن التبای ہک

 

و
م
ل

 ومیمہن ںیم اکی رات ام ا

ےن ووض ایک اور امنز ڑپےنھ ےک ےیل ڑھکے وہ ےئگ۔ ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس یک یھب وںیہ وسےن یک ابری یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک اہں وس ایگ۔ اس رات یبن رکمی

امنز ڑپیھ اور وس  (ورت تیمس) داںیئ رطف رک دای۔ رھپ ریتہ رتعکےن ےھجم ڑکپ رک  یلص اہلل ہیلع وملس ےک ابںیئ رطف ڑھکا وہ ایگ۔ اس ےیل آپ یلص اہلل ہیلع وملس آپ

ابرہ رشتفی ےل ےئگ۔  یلص اہلل ہیلع وملس بج وسےت وت رخاےٹ ہ ےت ےھت۔ رھپ ؤمذن آای وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےئگ۔ اہیں کت ہک رخاےٹ ےنیل ےگل اور یبن رکمی

ڑپیھ اور ووض ںیہن ایک۔ رمعو ےن ایبن ایک ںیم ےن ہی دحثی ریکب نب دبعاہلل ےک اسےنم ایبن یک وت اوہنں ےن رفامای امنز  (رجف یک) ےن اس ےک دعب یلص اہلل ہیلع وملس آپ

 ہک ہی دحثی ھجم ےس رکبی ےن یھب ایبن یک یھت۔

 

 

 

َمُهمْ  -59
َ
ْن يَُؤَم ُثَم َجاَء قَْوم  فَأ

َ
 :بَاُب إَِذا لَْم َينِْو اِْلَماُم أ

 (وت ایک مکح ےہ ) وتق اامتم یک تین ہن وہ ، رھپ ھچک ولگ آ اجںیئ اور وہ ان یک اامتم رکےن ےگل  امنز رشوع رکےت: ابب

 111 :دحثی ربمن

يُوَب  َعنْ       ،  إِْسَماِعيُل ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ُجبرَْيٍ  َعبِْد اهللَِ بِْن َسِعيِد بِْن  َعنْ       ،  أ

َ
،  أ

َصيَِل َمَعُه َفُقْمُت َعْن       بُِت ِعنَْد َخالَِِت َفَقاَم اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل ِمَن اللَيِْل، "     :قَاَل       ،  ابِْن َعَباٍس َعنِ       
ُ
َفُقْمُت أ

 
َ
يِِس فَأ

ْ
َخَذ بَِرأ

َ
 ".قَاَمِِن َعْن يَِميِنهِ يََسارِهِ فَأ

 ےس، اوہنں ےن اےنپ ابپ مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اامسلیع نب اربامیہ ےن اویب ایتخسین ےس ایبن ایک، اوہنں ےن دبعاہلل نب دیعس نب ریبج

یلص اہلل ہیلع  ہل ومیمہن ر ی اہلل اہنع ےک رھگ رات ذگاری۔ یبن رکمیںیم ےن اکی دہعف اینپ اخ ےس، اوہنں ےن انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس ہک آپ ےن التبای ہک

ےک  یلص اہلل ہیلع وملس آپ (یطلغ ےس) ےک اسھت امنز ںیم رشکی وہ ایگ۔ ںیم یلص اہلل ہیلع وملس رات ںیم امنز ڑپےنھ ےک ےیل ڑھکے وہےئ وت ںیم یھب آپ وملس

 ۔(اتہک حیحص  رر رپ ڑھکا وہ اجؤں) ےن ریما رس ڑکپ ےک داںیئ رطف رک دای۔ وملس یلص اہلل ہیلع ابںیئ رطف ڑھکا وہ ایگ اھت۔ رھپ آپ
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 :بَاُب إَِذا َّطَوَل اِْلَماُم َوََكَن لِلرَُجِل َحاَجة  فََخَرَج فََصىَل  -61
 ارگ اامم یبمل وسرۃ رشوع رک دے اور یسک وک اکم وہ وہ اےلیک امنز ڑپھ رک لچ دے وت ہی اسیک ےہ ؟: ابب

 122 :دحثی ربمن

َن ُمَعاَذ ْبَن َجبٍَل ََكَن يَُصيَِل َمَع اّنَليِِبِ "      ،  َجابِِر بِْن َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  َعْمٍرو َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمْسِلمُ  َحَدَثنَا
َ
أ

 ".يَرِْجُع َفيَُؤُم قَْوَمهُ ُثَم       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
یلص اہلل  اعمذ نب لبج ر ی اہلل ہنع، یبن رکمی مہ ےس ملسم نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن رمعو نب دانیر ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اجرب نب دبعاہلل ےس ہک

 رکےت ےھت۔ےک اسھت امنز ڑپےتھ رھپ واسپ آ رک اینپ وقم یک اامتم ایک  ہیلع وملس

 

 

 

 121 :دحثی ربمن

     :قَاَل       ،  َجابَِر ْبَن َعبِْد اهللَِ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َعْمٍرو َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُغنَْدر   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن بََّشارٍ  َحَدثَِِن 
 بِابْلََقَرِة فَانرَْصََف       ُثَم يَرِْجُع َفيَُؤُم قَْوَمُه،       ْبُن َجبٍَل يَُصيَِل َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، ََكَن ُمَعاُذ "

َ
فََصىَل الِْعَّشاَء َفَقَرأ

َن ُمَعاًذا َتنَاَوَل ِمنُْه َفبَلََغ اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ       الرَُجُل، 
َ
،      :َفَقاَل        َعلَيِْه وََسلََم، فََكأ ،       َفَتان  ،       َفَتان  ْو قَاَل       ثاََلَث ِمَراٍر،       َفَتان 

َ
فَاتِنًا،      :أ

وَْسِّط الُْمَفَصِل       فَاتِنًا،       فَاتِنًا،       
َ
َمَرُه بُِسوَرَتنْيِ ِمْن أ

َ
و      ، "َوأ ْحَفُظُهَما     :قَاَل َعْمر 

َ
 .ََل أ

 ںیم ےن اجرب نب دبعاہلل اور ھجم ےس دمحم نب اشبر ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دنغر دمحم نب رفعج ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن رمعو ےس ایبن ایک، اہک ہک (دورسی دنس)

امنز ڑپےتھ رھپ واسپ اج رک اینپ وقم ےک ولوگں  (رفض)ےک اسھت اہلل ہیلع وملسیلص  اعمذ نب لبج ر ی اہلل ہنع، یبن رکمی ااصنری ےس انس، آپ ےن رفامای ہک

اکی صخش امنز وتڑ رک لچ دای۔ اعمذ ر ی اہلل ہنع اس وک ربا  (دتقمویں ںیم ےس) امنز ڑپاھای رکےت ےھت۔ اکی ابر اشعء ںیم اوہنں ےن وسرۃ ارقبلہ رشوع یک۔ (ویہ) وک

ےن اعمذ وک رفامای وت الب ںیم ڈاےنل واال ےہ، الب ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس آپ (اس صخش ےن اج رک اعمذ یک اکشتی یک)وک یچنہپ  ہیلع وملسیلص اہلل ےنہک ےگل۔ ہی ربخ یبن رکمی

مکح رفامای ہک لصفم ےک چیب یک دو وسرںیت  ےن اعمذ وک یلص اہلل ہیلع وملس ڈاےنل واال، الب ںیم ڈاےنل واال نیت ابر رفامای۔ ای ویں رفامای ہک وت اسفدی ےہ، اسفدی، اسفدی۔ رھپ آپ

 (ہک وکن یس وسروتں اک آپ ےن انم ایل۔) ڑپاھ رکے۔ رمعو نب دانیر ےن اہک ہک ےھجم اید ہن رںیہ
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 :بَاُب َُتِْفيِف اِْلَماِم ِِف الِْقيَاِم َوإِْتَماِم الُرُكوِع َوالُسُجودِ  -61
 اور روکع اور وجسد وپرے وپرے ادا رکے( رصتخم وسرںیت ڑپےھ ) اامم وک اچےئہ ہک ایقم اکلہ رکے : ابب

 122 :دحثی ربمن

ِْحَُد ْبُن يُونَُس  َحَدَثنَا
َ
ِن      :قَاَل       ،  قَيًْسا َسِمْعُت      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  زَُهرْي   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
بُو َمْسُعودٍ  أ

َ
،  أ

َن رَُجاًل،       
َ
ْجِل فاَُلٍن ِمَما يُِّطيُل بِنَا،      :قَاَل       أ

َ
َخُر َعْن َصاَلِة الَْغَداِة ِمْن أ

َ
تَأ

َ
يُْت رَُسوَل اهللَِ       َواهللَِ يَا رَُسوَل اهللَِ إِِِن َْل

َ
َفَما َرأ

َشَد َغَّضبًا ِمنُْه يَْوَمئٍِذ، َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف َموِْعَظ 
َ
يُُكْم َما َصىَل بِاّنَلاِس "     :ُثَم قَاَل       ٍة أ

َ
إَِن ِمنُْكْم ُمنَِفِريَن فَأ

 ".فَإَِن ِفيِهُم الَّضِعيَف َوالَْكِبرَي وََذا احْلَاَجةِ       فَلْيَتََجَوْز، 
نب اعموہی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اامسلیع نب ایب اخ د ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیم ےن سی نب ایب احزم ےس انس، اہک مہ ےس ادمح نب ویسن ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس زریہ 

ز وک تہب ابمل رک مسق اہلل یک ںیم حبص یک امنز ںیم الفں یک وہج ےس دری ںیم اجات وہں، ویکہکن وہ امن! اکی صخش ےن اہک ہک ای روسل اہلل ہک ےھجم اوبوعسمد ااصنری ےن ربخ دی ہک

ےن رفامای ہک مت  یلص اہلل ہیلع وملس بضغ انک ںیہن داھکی۔ آپ (یھبک یھب) وک تحیصن ےک وتق اس دن ےس زایدہ یلص اہلل ہیلع وملس دےتی ںیہ، ںیم ےن روسل اہلل

ولوگں وک وج صخش یھب امنز ڑپاھےئ وت یکلہ ڑپاھےئ۔ ویکہکن امنزویں رفنت دال دںی، ربخدار مت ںیم  (وعام وک ابعدت ےس ای دنی ےس) ںیم ےس ھچک ولگ ہی اچےتہ ںیہ ہک

 ںیم زمکور، وبڑےھ اور رضورت واےل بس یہ مسق ےک ولگ وہےت ںیہ۔

 

 

 

 :بَاُب إَِذا َصىَل ّنِلَْفِسِه فَلْيَُّطِوْل َما َشاءَ  -62
 بج االیک امنز ڑپےھ وت ینتج اچےہ  رلی رک اتکس ےہ: ابب

 123 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب الِّزنَادِ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
ْعَرِج  َعِن       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل       ،  أ

َ
أ

َحُدُكْم لِلَناِس فَلْيَُخِفْف، إَِذا َصىَل "     :اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل 
َ
َوإَِذا َصىَل       فَإَِن ِمنُْهُم الَّضِعيَف َوالَسِقيَم َوالَْكِبرَي،       أ

َحُدُكْم ّنِلَْفِسِه فَلْيَُّطِوْل َما َشاءَ 
َ
 ".أ
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ی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ اامم ام ک ےن اوبازلاند ےس ربخ

ی س

 

ي

 

ت

 دی، اوہنں ےن ارعج ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس مہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

وہےت  (بس یہ) ےن رفامای، بج وکیئ مت ںیم ےس ولوگں وک امنز ڑپاھےئ وت فیفخت رکے ویکہکن امجتع ںیم فیعض امیبر اور وبڑےھ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہک

 ےہ۔ںیہ، نکیل االیک ڑپےھ وت سج دقر یج اچےہ  رل دے اتکس 

 

 

 

 :بَاُب َمْن َشََك إَِماَمُه إَِذا َّطَوَل  -63
 اس ےک ابرے ںیم سج ےن اامم ےس امنز ےک  رلی وہ اجےن یک اکشتی یک: ابب

َسيْدٍ      :َوقَاَل 
ُ
بُو أ

َ
 .َّطَولَْت بِنَا يَا ُبَِنَ      :أ

 ےن امنز وک مہ رپ ابمل رک دای۔ےس رفامای اٹیب وت  (ذنمر) ےن اےنپ ےٹیب (ام ک نب رہعیب) اکی باحیب اوبادیس

 

 

 

 124 :دحثی ربمن

ِِب َخاِِلٍ  َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا      ،  ُُمََمُد ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا
َ
ِِب َحاِزمٍ  َعنْ       ،  إِْسَماِعيَل بِْن أ

َ
ِِب َمْسُعودٍ  َعنْ       ،  قَيِْس بِْن أ

َ
،  أ

َخُر َعِن الَصاَلِة ِِف الَْفْجِر ِمَما يُِّطيُل بِنَا فاَُلن  ِفيَها،       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :رَُجل  قَاَل      :قَاَل       
َ
تَأ

َ
َفَغِّضَب رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ       إِِِن َْل

َشَد َغَّضبًا       َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
ْيتُُه َغِّضَب ِِف َموِْضٍع ََكَن أ

َ
ُيَها اّنَلاُس، "     :ُثَم قَاَل       ِمنُْه يَْوَمئٍِذ، َما َرأ

َ
َم       يَأ

َ
إَِن ِمنُْكْم ُمنَِفِريَن َفَمْن أ

 ".فَإَِن َخلَْفُه الَّضِعيَف َوالَْكِبرَي وََذا احْلَاَجةِ       اّنَلاَس فَلْيَتََجَوْز، 
ن وثری ےن ایبن ایک اامسلیع نب ایب اخ د ےس، اوہنں ےن سی نب ایب احزم ےس، اوہنں ےن اوبوعسمد ااصنری مہ ےس دمحم نب ویفس رفاییب ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ایفس

ںیم رجف یک امنز ںیم اتریخ رک ےک اس ےیل رشکی وہات وہں ہک ! ےس اہک ہک ای روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اکی صخش ےن روسل اہلل ر ی اہلل ہنع ےس، آپ ےن رفامای ہک

اس دقر ہصغ وہےئ ہک ںیم ےن تحیصن ےک وتق اس دن ےس زایدہ بضغ انک  یلص اہلل ہیلع وملس الفں اصبح رجف یک امنز تہب  رلی رک دےتی ںیہ۔ اس رپ آپ

رکےن اک ابثع ںیہ۔ سپ وج صخش دور  (امنز ےس ولوگں وک) مت ںیم ضعب ولگ! ےن رفامای ولوگ یلص اہلل ہیلع وملس وک یھبک ںیہن داھکی۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس آپ

 اامم وہ اےس یکلہ امنز ڑپینھ اچےئہ اس ےیل ہک اس ےک ےھچیپ زمکور، وبڑےھ اور رضورت واےل بس یہ وہےت ںیہ۔
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ِِب إِيَاٍس  َحَدَثنَا
َ
َجابَِر ْبَن َعبِْد اهللَِ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  ُُمَارُِب ْبُن ِدثَارٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدُم ْبُن أ

نَْصاِرَي 
َ
ْقبََل رَُجل  بِنَاِضَحنْيِ َوقَْد َجنََح اللَيُْل،      :قَاَل       ،  اْْل

َ
ْقبََل إََِل ُمَعاٍذ فَ       فََواَفَق ُمَعاًذا يَُصيَِل،       أ

َ
 َفََتََك نَاِضَحُه َوأ

َ
َقَرأ

ْو النَِساِء، 
َ
َن ُمَعاًذا نَاَل ِمنُْه،       بُِسوَرِة ابْلََقَرِة أ

َ
ََت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فََّشََك إََِلِْه ُمَعاًذا،       فَاّْنَّطلََق الرَُجُل َوَبلََغُه أ

َ
فَأ

فَاتِن  ثاََلَث ِمَراٍر،       يَا ُمَعاُذ، "     :مَ َفَقاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَ       
َ
ْو أ

َ
نَْت أ

َ
َفَتان  أ

َ
فَلَْوََل َصلَيَْت بَِسبِِح اْسَم َرِبَك َوالَّشْمِس       أ

ْحِسُب 
َ
بُو َعبْد       ، "َهَذا ِِف احْلَِديِث وَُضَحاَها َواللَيِْل إَِذا َيْغََش فَإِنَُه يَُصيَِل َوَراَءَك الَْكِبرُي َوالَّضِعيُف وَُذو احْلَاَجِة أ

َ
قَاَل أ

وقٍ  َوتَاَبَعهُ      :اهللَِ  و     :َقاَل       ،  َوالَّشيْبَاِِنُ        ،  َوِمْسَعر         ،  َسِعيُد ْبُن َمْْسُ بُو الُّزَبرْيِ        ،  َوُعبَيُْد اهللَِ ْبُن ِمْقَسمٍ        ،  َعْمر 
َ
،  َوأ

 ُمَعاذ  ِِف الِْعَّشاِء بِابْلََقَرِة،  بِرٍ َجا َعنْ       
َ
ْعَمُش  َوتَاَبَعهُ       قََرأ

َ
 . ُُمَارٍِب  َعنْ       ،  اْْل

آپ ےن نب دبعاہلل ااصنری ےس انس، مہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس احمرب نب داثر ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیم ےن اجرب 

اےنپ اووٹنں وک اھٹب  اکی صخش اپین ااھٹےن واال دو اوٹن ےیل وہےئ آای، رات اترکی وہ یکچ یھت۔ اس ےن اعمذ ر ی اہلل ہنع وک امنز ڑپاھےت وہےئ اپای۔ اس ےیل التبای ہک

وسرۃ ارقبلہ ای وسرۃ اسنء رشوع یک۔ انچہچن وہ صخش تین وتڑ رک اعمذ ر ی اہلل ہنع یک رطف ڑباھ۔ اعمذ ر ی اہلل ہنع ےن امنز ںیم  (امنز ںیم رشکی وہےن ےک ےیل) رک

یک دختم ںیم احرض وہا اور اعمذ یک اکشتی یک، یبن  یلص اہلل ہیلع وملس لچ دای۔ رھپ اےس ولعمم وہا ہک اعمذ ر ی اہلل ہنع ےن ھجم وک ربا الھب اہک ےہ۔ اس ےیل وہ یبن رکمی

سبح » :رفامای («فاتن»ای «فتان» ) ےن نیت رمہبت یلص اہلل ہیلع وملس ایک مت ولوگں وک ہنتف ںیم ڈاےتل وہ۔ آپ! ، اعمذےن اس ےس رفامای اہلل ہیلع وملس رکمی یلص
 مت ےن ویکں ہن ڑپںیھ، ویکہکن اہمترے ےھچیپ وبڑےھ، زمکور اور احتج دنم امنز ڑپےتھ (وسرںیت) «والليل إذا يغَش          والّشمس وضحاها،          اسم ربك،

دحثی ںیم دالخ ےہ۔ ہبعش ےک اسھت اس یک اتمتعب دیعس نب رسموق، رعسم اور  (ویکہکن اہمترے ےھچیپ اخل) ںیہ۔ ہبعش ےن اہک ہک ریما ایخل ےہ ہک ہی آرخی ہلمج

ہک اعمذ ےن اشعء ںیم وسرۃ ارقبلہ ڑپیھ یھت اور  ابیشین ےن یک ےہ اور رمعو نب دانیر، دیبعاہلل نب مسقم اور اوبازلریب ےن یھب اس دحثی وک اجرب ےک واہطس ےس ایبن ایک ےہ

 ہبعش ےک اسھت اس رواتی یک اتمتعب اشمع ےن احمرب ےک واہطس ےس یک ےہ۔

 

 

 

 :بَاُب اِْلجيَاِز ِِف الَصاَلِة َوإِْكَمالَِها -64
 (ینعی روکع و وجسد ایھچ رطح رکان ) امنز رصتخم اور وپری ڑپانھ : ابب



 حیحص اخبری دلج1   کتاب اذان کے مسائل کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  481 

 121 :دحثی ربمن

بُو َمْعَمرٍ  َحَدَثنَا
َ
نٍَس  َعنْ       ،  َعبُْد الَْعِّزيّزِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْوارِِث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه "     :قَاَل       ،  أ

 ".وََسلََم يُوِجُّز الَصاَلَة َوُيْكِملَُها
 ر ی اہلل ہنع ےس ایبن اوبرمعم دبعاہلل نب رمعو ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دبعاولارث نب دیعس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دبعازعلزی نب بیہص ےن اسن نب ام کمہ ےس 

 امنز وک رصتخم اور وپری ڑپےتھ ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ایک ہک

 

 

 

َخَف الَصاَلَة  -65
َ
 :ِعنَْد بَُكاِء الَصيِِبِ بَاُب َمْن أ

 سج ےن ےچب ےک روےن یک آواز نس رک امنز وک رصتخم رک دای: ابب

 121 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن ُموََس  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ْوَزاِِعُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  الَْوَِلدُ  أ

َ
ِِب  َعنْ       ،  اْْل

َ
ِِب  َعنْ       ،  َكِثريٍ ََيََْي بِْن أ

َ
َعبِْد اهللَِ بِْن أ

بِيهِ       ،  َقتَاَدةَ 
َ
ِِب َقتَاَدةَ  َعْن أ

َ
َّطِوَل ِفيَها، "     :قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  أ

ُ
ْن أ

َ
ِريُد أ

ُ
قُوُم ِِف الَصاَلِة أ

َ
ْسَمُع       إِِِن َْل

َ
فَأ

ِمهِ بَُكا
ُ
ُشَق لََعَ أ

َ
ْن أ

َ
َِتََوُز ِِف َصاَلِِت َكَراِهيََة أ

َ
،  َوَبِقَيةُ        ،  َواْبُن الُْمبَارَكِ        ،  بِْْشُ ْبُن بَْكرٍ  تَاَبَعهُ       ، "َء الَصيِِبِ فَأ

ْوَزاِِعِ  َعنْ       
َ
 . اْْل

ملسم ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اامم دبعارلنٰمح نب رمعو اوزار  ےن ٰییحی نب ایب ریثک ےس ایبن ایک، اوہنں ےن مہ ےس اربامیہ نب ومٰیس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ودیل نب 

امنز ےن رفامای ہک ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس آپ دبعاہلل نب ایب داتدہ ےس، اوہنں ےن اےنپ ابپ اوبداتدہ احرث نب ریعب ےس، اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہک

فیلکت ںیم  (وج امنز ںیم رشکی وہ یگ) دری کت ڑپےنھ ےک ارادہ ےس ڑھکا وہات وہں۔ نکیل یسک ےچب ےک روےن یک آواز نس رک امنز وک یکلہ رک داتی وہں، ویکہکن اس یک امں وک

 ابمرک ےن اوزار  ےک واہطس ےس یک ےہ۔ڈاانل ربا اتھجمس وہں۔ ودیل نب ملسم ےک اسھت اس رواتی یک اتمتعب رشب نب رکب، ہیقب نب ودیل اور انب 
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يُك ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن باَِللٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َخاِِلُ ْبُن خَمَِْلٍ  َحَدَثنَا نََس ْبَن  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َْشِ
َ
أ

َتَم ِمَن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، "     :َيُقوُل       ،  َمالٍِك 
َ
َخَف َصاَلًة َوََل أ

َ
َوإِْن ََكَن لَيَْسَمُع بَُكاَء       َما َصلَيُْت َوَراَء إَِماٍم َقُّط أ

ُمهُ 
ُ
ْن ُتْفَِتَ أ

َ
 ".الَصيِِبِ َفيَُخِفُف خَمَافََة أ
نب ام ک  ن ایک، اہک ہک مہ ےس نامیلن نب البل ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس رشکی نب دبعاہلل نب ایب رمن رقیشی ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیم ےن اسنمہ ےس اخ د نب دلخم ےن ایب

اک  یلص اہلل ہیلع وملس یھبک ںیہن ڑپیھ۔ آپےس زایدہ یکلہ نکیل اکلم امنز ںیم ےن یسک اامم ےک ےھچیپ  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ر ی اہلل ہنع ےس انس، اوہنں ےن التبای ہک

 ےچب ےک روےن یک آواز نس ہ ےت وت اس ایخل ےس ہک اس یک امں ںیہک رپاشیین ںیم ہن التبم وہ اجےئ امنز رصتخم رک دےتی۔ یلص اہلل ہیلع وملس ہی احل اھت ہک ارگ آپ
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نَ       ،  َقتَاَدةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َسِعيد   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  يَِّزيُد ْبُن ُزَريْعٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا
َ
نََس ْبَن  أ

َ
أ

َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       َحَدثَُه، َماِلكٍ 
َ
 "     :قَاَل       أ

َ
ِريُد إَِّطاّتَلََها، إِِِن َْل

ُ
نَا أ

َ
ْسَمُع بَُكاَء الَصيِِبِ       ْدُخُل ِِف الَصاَلِة َوأ

َ
فَأ

ِمِه ِمْن بَُكائِهِ 
ُ
ْعلَُم ِمْن ِشَدِة وَْجِد أ

َ
َِتََوُز ِِف َصاَلِِت ِمَما أ

َ
 ".فَأ

، اہک ہک مہ ےس دیعس نب ایب رعوہب ےن ایبن ایک۔ اہک ہک مہ ےس داتدہ ےن ایبن ایک ہک اسن مہ ےس یلع نب دبعاہلل دمینی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس زیدی نب زرعی ےن ایبن ایک

ےن رفامای ںیم امنز رشوع رک داتی وہں۔ ارادہ ہی وہات ےہ ہک امنز  رلی رکوں، نکیل ےچب ےک  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےن ان ےس ایبن ایک ہک

 رک رصتخم رک داتی وہں ویکہکن ےھجم ولعمم ےہ ہک امں ےک دل رپ ےچب ےک روےن ےس یسیک وچٹ ڑپیت ےہ۔روےن یک آواز نس 
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ِِب َعِدٍي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن بََّشارٍ  َحَدَثنَا
َ
نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  َسِعيد َعنْ       ،  اْبُن أ

َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل       ،  أ

ِريُد إَِّطاّتَلََها، "     :قَاَل       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
ُ
ْدُخُل ِِف الَصاَلِة فَأ

َ
ِمِه       إِِِن َْل

ُ
ْعلَُم ِمْن ِشَدِة وَْجِد أ

َ
َِتََوُز ِمَما أ

َ
ْسَمُع بَُكاَء الَصيِِبِ فَأ

َ
فَأ

بَانُ  َحَدَثنَا     : ُموََس  َوقَاَل       ، "ائِهِ ِمْن بُكَ 
َ
نَس   َحَدَثنَا      ،  َقتَاَدةُ  َحَدَثنَا      ،  أ

َ
 .َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِمثْلَهُ       ،  أ
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ایب رعوہب ےک واہطس ےس ربخ دی، اوہنں ےن داتدہ ےس، اوہنں ےن اسن نب ام ک ر ی مہ ےس دمحم نب اشبر ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ دمحم نب اربامیہ نب دعی ےن دیعس نب 

ےن رفامای ہک ںیم امنز یک تین ابدناتھ وہں، ارادہ ہی وہات ےہ ہک امنز وک  رلی رکوں اگ،  یلص اہلل ہیلع وملس آپ اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہک

ےن اہک مہ  آواز نس رک رصتخم رک داتی وہں ویکہکن ںیم اس درد وک اتھجمس وہں وج ےچب ےک روےن یک وہج ےس امں وک وہ اجات ےہ۔ اور ومٰیس نب اامسلیعنکیل ےچب ےک روےن یک 

 ےس یہی دحثی ایبن یک۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےس اابن نب زیدی ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس داتدہ ےن، اہک مہ ےس اسن ےن یبن رکمی

 

 

 

َم قَْوًما -66
َ
 :بَاُب إَِذا َصىَل ُثَم أ

 اکی صخش امنز ڑپھ وک دورسے ولوگں یک اامتم رکے: ابب

 111 :دحثی ربمن

بُو اّنُلْعَمانِ        ،  ُسلَيَْماُن ْبُن َحْرٍب  َحَدَثنَا
َ
يُوَب  َعنْ       ،  َِحَاُد ْبُن َزيْدٍ  َحَدَثنَا     :قَاََل       ،  َوأ

َ
،  َعْمِرو بِْن ِدينَارٍ  َعنْ       ،  أ

ِِت قَْوَمُه َفيَُصيَِل بِِهمْ       ََكَن ُمَعاذ  يَُصيَِل َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، "     :قَاَل       ، َجابِرِ  َعنْ       
ْ
 ".ُثَم يَأ

اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس امحد نب زدی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اویب ایتخسین ےس، اوہنں ےن رمعو نب مہ ےس نامیلن نب رحب اور اوباامعنلن دمحم نب لضف ےن ایبن ایک، 

 ےک اسھت امنز ڑپےتھ رھپ واسپ آ رک اینپ وقم وک امنز ڑپاھےت ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس اعمذ ر ی اہلل ہنع، یبن رکمی دانیر ےس، اوہنں ےن اجرب ر ی اہلل ہنع ےس رفامای ہک

 

 

 

ْسَمَع اّنَلاَس تَْكِبرَي اِْلَمامِ  -67
َ
 :بَاُب َمْن أ

 ابب اس ےس قلعتم وج دتقمویں وک اامم یک ریبکت انسےئ: ابب

 112 :دحثی ربمن

ْعَمُش  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َداوُدَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
ْسوَدِ  َعِن       ،  إِبَْراِهيمَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
رَِضَ ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  اْْل

تَاُه باَِلل  يُوِذنُُه بِالَصاَلةِ "     :قَالَْت       اهللَُ َعنَْها، 
َ
ي َماَت ِفيِه أ ا ُمُرو     :َفَقاَل       ، لََما َمرَِض اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َمَرَضُه اَِلِ

بَا بَْكٍر فَلُْيَصِل، 
َ
ِسيف  إِْن َيُقْم َمَقاَمَك َيبيِِّْك َفاَل َيْقِدُر لََعَ الِْقَراَءِة،      :قُلُْت       أ

َ
بَا بَْكٍر رَُجل  أ

َ
بَا بَْكٍر      :َفَقاَل       إَِن أ

َ
ُمُروا أ

بَا بَْكٍر فَلْيَُصِل، ِِف اّثلَا     :َفَقاَل       ِمثْلَُه،      :َفُقلُْت       فَلْيَُصِل، 
َ
ِو الَرابَِعِة إِنَُكَن َصَواِحُب يُوُسَف ُمُروا أ

َ
فََصىَل وََخَرَج اّنَليِِبُ       ّثِلَِة أ
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رَْض، 
َ
ّْنُظُر إََِلِْه ََيُُّط بِرِْجلَيِْه اْْل

َ
ِِن أ

َ
َشاَر  فَلََما      َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُيَهاَدى َبنْيَ رَُجلنَْيِ َكأ

َ
َخُر فَأ

َ
بُو بَْكٍر َذَهَب َيتَأ

َ
َرآُه أ

بُو بَْكٍر رَِضَ اهللَُ َعنُْه، 
َ
َخَر أ

َ
ْن َصِل َفتَأ

َ
بُو بَْكٍر يُْسِمُع اّنَلاَس       إََِلِْه أ

َ
َوَقَعَد اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إََِل َجنِْبِه َوأ

ْعَمِش  َعنْ       ،  ُُمَاَِض   تَاَبَعهُ       ، "اّتَلْكِبريَ 
َ
 . اْْل

ں ےن اوسد ےس، اوہنں ےن اع ہش مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دبعاہلل نب داؤد ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اشمع ےن اربامیہ یعخن ےس ایبن ایک، اوہن

ےک رمض اولافت ںیم البل ر ی اہلل ہنع امنز یک االطع دےنی ےک ےیل احرض دختم وہےئ۔ آپ  یلص اہلل ہیلع وملس آپ ےن التبای ہک یبن رکمی ر ی اہلل اہنع ےس ہک

 ےگ اور رقآت ہن رک ںیکس ےن رفامای ہک اوبرکب ےس امنز ڑپاھےن ےک ےیل وہک۔ ںیم ےن رعض ایک ہک اوبرکب ےچک دل ےک آدیم ںیہ ارگ آپ یک ہگج ڑھکے وہں ےگ وت رو دںی

ح  ےس وہک وہ امنز ڑپاھںیئ۔ ںیم ےن ویہ ذعر رھپ درہاای۔ رھپ آپ ےن رسیتی ای وچیھت رمہبت رفامای ہک مت ولگ وت ابلکل وصابح ویفس یک رطےگ۔ آپ ےن رفامای ہک اوبرکب

دو آدویمں اک اہسرا ےیل  (ا اکلہ اپ رکاانپ زماج ذر) یلص اہلل ہیلع وملس وہ۔ اوبرکب ےس وہک ہک وہ امنز ڑپاھںیئ۔ ریخ اوبرکب ر ی اہلل ہنع ےن امنز رشوع رکا دی۔ رھپ یبن رکمی

 ےگل۔ نکیل آپ ےن وہےئ ابرہ رشتفی الےئ۔ وگای ریمی رظنوں ےک اسےنم وہ رظنم ےہ ہک آپ ےک دقم زنیم رپ اشنن رک رےہ ےھت۔ اوبرکب آپ وک دھکی رک ےھچیپ ےنٹہ

یلص اہلل  ان ےک ابزو ںیم ےھٹیب۔ اوبرکب ر ی اہلل ہنع ولوگں وک یبن رکمی اہلل ہیلع وملس یلص ااشرہ ےس اںیہن امنز ڑپاھےن ےک ےیل اہک۔ اوبرکب ےھچیپ ٹہ ےئگ اور یبن رکمی

 یک ریبکت انس رےہ ےھت۔ دبعاہلل نب داؤد ےک اسھت اس دحثی وک احمرض ےن یھب اشمع ےس رواتی ایک ےہ۔ ہیلع وملس

 

 

 

َتُم اّنَلاُس  -68
ْ
َتُم بِاِْلَماِم َوَيأ

ْ
ُمومِ بَاُب الرَُجُل يَأ

ْ
 :بِالَْمأ

 (وت اسیک ےہ ؟ ) اکی صخش اامم یک ادتقاء رکے اور ولگ اس یک ادتقاء رکںی : ابب

َتَم بُِكْم َمْن َبْعَدُكمْ       َوُيْذَكُر َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
ْ
 .اْئتَُموا ِِب َوَْلَأ

رفامای مت ریمی ریپوی رکو اور اہمترے ےھچیپ وج ولگ ںیہ وہ اہمتری  (یلہپ فص واولں ےس) ےن یلص اہلل ہیلع وملس ہک آپےس رموی ےہ  یلص اہلل ہیلع وملس اور یبن رکمی

 ریپوی رکںی۔
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 113 :دحثی ربمن

بُو ُمَعاِوَيةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيدٍ  َحَدَثنَا
َ
ْعَمِش  َعِن       ،  أ

َ
ْسوَدِ  َعِن       ،  إِبَْراِهيمَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
     :َقالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  اْْل

ْن يَُصيَِلَ بِاّنلَ      :َفَقاَل       لََما َثُقَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َجاَء باَِلل  يُوِذنُُه بِالَصاَلِة، "
َ
بَا بَْكٍر أ

َ
يَا      :َفُقلُْت       اِس، ُمُروا أ

َمْرَت ُعَمَر،       رَُسوَل اهللَِ، 
َ
ِسيف  َوإِنَُه َمََّت َما َيُقْم َمَقاَمَك ََل يُْسِمُع اّنَلاَس فَلَْو أ

َ
بَا بَْكٍر رَُجل  أ

َ
بَا بَْكٍر      :َفَقاَل       إَِن أ

َ
ُمُروا أ

َمْرَت      :َفُقلُْت حِلَْفَصةَ       يَُصيَِل بِاّنَلاِس، 
َ
ِسيف  َوإِنَُه َمََّت َيُقْم َمَقاَمَك ََل يُْسِمُع اّنَلاَس فَلَْو أ

َ
بَا بَْكٍر رَُجل  أ

َ
قُوِِل ََلُ إَِن أ

ْن يَُصيَِلَ بِاّنَلاِس،      :قَاَل       ُعَمَر، 
َ
بَا بَْكٍر أ

َ
ّْنُِتَ َصَواِحُب يُوُسَف ُمُروا أ

َ
ِِف الَصاَلِة وََجَد رَُسوُل اهللَِ  فَلََما َدَخَل       إِنَُكَن َْل

رِْض َحََّت َدَخَل الَْمْسِجَد،       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف َّنْفِسِه ِخَفًة، 
َ
فَلََما       َفَقاَم ُيَهاَدى َبنْيَ رَُجلنَْيِ َورِْجاَلُه ََيَُّطاِن ِِف اْْل

بُو 
َ
بُو بَْكٍر ِحَسُه َذَهَب أ

َ
 إََِلِْه رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، َسِمَع أ

َ
ْوَمأ

َ
َخُر فَأ

َ
فََجاَء رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ       بَْكٍر َيتَأ

ِِب بَْكٍر، 
َ
بُو بَْكٍر يَُصيَِل قَائًِما َوََكَن رَُسوُل       َعلَيِْه وََسلََم َحََّت َجلََس َعْن يََساِر أ

َ
اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل فَََكَن أ

بُو بَْكٍر بَِصاَلِة رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َواّنَلاُس ُمْقتَُدوَن بَِصاَلِة 
َ
ِِب بَْكٍر رَِضَ اهللَُ َعنْهُ قَاِعًدا َيْقتَِدي أ

َ
 ".أ

 ہک مہ ےس اوباعموہی دمحم نب احزم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اشمع ےک واےطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اربامیہ یعخن ےس، مہ ےس ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک

  یبن رکمی اوہنں ےن اوسد ےس، اوہنں ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس۔ آپ ےن التبای ہک
م
سل

 ایدہ امیبر وہ ےئگ ےھت وت البل ر ی اہلل ہنع آپیلص اہلل ہیلع و

 

اہلل ہیلع یلص  ر

اوبرکب اکی رنم دل آدیم ںیہ اور ! ےن رفامای ہک اوبرکب ےس امنز ڑپاھےن ےک ےیل وہک۔ ںیم ےن اہک ہک ای روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک امنز یک ربخ دےنی آےئ۔ آپ وملس

یلص اہلل  ےیل ارگ رمع ر ی اہلل ہنع ےس ےتہک وت  رتہ اھت۔ آپآواز ںیہن انس ںیکس ےگ۔ اس  (دشت رگہی یک وہج ےس) بج یھب وہ آپ یک ہگج ڑھکے وہں ےگ ولوگں وک

آپ یک ہگج ڑھکے رفامای ہک اوبرکب ےس امنز ڑپاھےن ےک ےیل وہک۔ رھپ ںیم ےن ہصفح ر ی اہلل اہنع ےس اہک ہک مت وہک ہک اوبرکب رنم دل آدیم ںیہ اور ارگ  وملس ےنہیلع 

ےن رفامای ہک مت ولگ وصابح ویفس ےس مک ںیہن  یلص اہلل ہیلع وملس اس ےیل ارگ رمع ےس ںیہک وت  رتہ وہ اگ۔ اس رپ آپوہےئ وت ولوگں وک اینپ آواز ںیہن انس ںیکس ےگ۔ 

ر دو آدویمں ےن اےنپ رمض ںیم ھچک اکلہ نپ وسحمس رفامای او یلص اہلل ہیلع وملس وہ۔ اوبرکب ےس وہک ہک امنز ڑپاھںیئ۔ بج اوبرکب ر ی اہلل ہنع امنز ڑپاھےن ےگل وت یبن رکمی

دجسم ںیم دالخ وہےئ۔ بج  یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپؤں زنیم رپ اشنن رک رےہ ےھت۔ اس رطح لچ رک آپ یلص اہلل ہیلع وملس اک اہسرا ےل رک ڑھکے وہ ےئگ۔ آپ

اوبرکب ر ی اہلل  یلص اہلل ہیلع وملس رہ ےس رواک رھپ یبن رکمیےن ااش یلص اہلل ہیلع وملس یک آٹہ اپیئ وت ےھچیپ ےنٹہ ےگل اس ےیل روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اوبرکب ےن آپ

یک  یلص اہلل ہیلع وملس ھٹیب رک۔ اوبرکب ر ی اہلل ہنع روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ہنع ےک ابںیئ رطف ھٹیب ےئگ وت اوبرکب ڑھکے وہ رک امنز ڑپھ رےہ ےھت۔ اور روسل اہلل

 اہلل ہنع یک ادتقاء۔ادتقاء رک رےہ ےھت اور ولگ اوبرکب ر ی 
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ُخُذ اِْلَماُم إَِذا َشَك بَِقْوِل اّنَلاِس  -69
ْ
 :بَاُب َهْل يَأ

 اس ابرے ںیم ہک ارگ اامم وک کش وہ اجےئ وت ایک دتقمویں یک ابت رپ لمع رک اتکس ےہ ؟: ابب

 114 :دحثی ربمن

نٍَس  َمالِِك بِْن  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
َ
ِِب تَِميَمَة الَسْخِتيَاِِنِ  َعنْ       ،  أ

َ
يُوَب بِْن أ

َ
،  ُُمََمِد بِْن ِسرِيينَ  َعنْ       ،  أ

ِِب ُهَريَْرةَ َعنْ       
َ
،       ،  أ ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم انرَْصََف ِمَن اثْنَتنَْيِ

َ
ْم نَِسيَت "     :يِْن َفَقاَل ََلُ ُذو اَْلَدَ       أ

َ
قرَُصَِت الَصاَلُة أ

َ
أ

َصَدَق ُذو اَْلََديِْن،      :َفَقاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       يَا رَُسوَل اهللَِ، 
َ
َفَقاَم رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ       َّنَعْم،      :َفَقاَل اّنَلاُس       أ

، َعلَيِْه وَسَ  ْخَرَينْيِ
ُ
ّْطَوَل       ُثَم َسلََم،       لََم فََصىَل اثْنَتنَْيِ أ

َ
ْو أ

َ
 ".ُثَم َكرَبَ فََسَجَد ِمثَْل ُسُجوِدهِ أ

 مہ ایتخسین ےس، اوہنں
مي

 

پ

 نب ریسنی ےس، اوہنں ےن دمحم مہ ےس دبعاہلل نب ہملسم یبنعق ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اامم ام ک نب اسن ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اویب نب ایب 

ےس ذوادیلنی ےن اہک  یلص اہلل ہیلع وملس دو رتعک ڑپھ رک امنز متخ رک دی وت آپ (رہظ یک امنز ںیم) ےن یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس ہک

وپاھچ ایک ذوادیلنی حیحص ےتہک ںیہ؟ ولوگں  (اور ولوگں یک رطف دھکی رک) ےن اہلل ہیلع وملس آپ یلصایک امنز مک وہ یئگ ےہ ای آپ وھبل ےئگ ںیہ؟ اس رپ ! ہک ای روسل اہلل

 ےھٹ اور دورسی دو رںیتعک یھب ڑپںیھ۔ رھپ السم ریھپا۔ رھپ ریبکت یہک اور دجسہ ایک ےلہپ یک رطح ای اس ےس ھچک ابمل دجسہ۔یلص اہلل ہیلع واملس رھپ آپ! ےن اہک ہک اہں

 

 

 

 115 :ربمندحثی 

بُو الَْوَِلدِ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  َسْعِد بِْن إِبَْراِهيمَ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
َصىَل اّنَليِِبُ َصىَل      :قَاَل       ،  أ

، اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم الُظْهَر  ، "     :فَِقيَل       َرْكَعتنَْيِ  ".ُثَم َسَجَد َسْجَدَتنْيِ       ُثَم َسلََم،       َصلَيَْت َرْكَعتنَْيِ فََصىَل َرْكَعتنَْيِ
، وہ اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس، آپ مہ ےس اوباولدیل ماشم نب دبعاکلمل ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن دعس نب اربامیہ ےس ایبن ایک، وہ اوبہملس نب دبعارلنٰمح ےس

رھپ اہک ایگ ہک آپ ےن رصف دو یہ  (اور وھبل ےس السم ریھپ دای) رہظ یک رصف دو یہ رںیتعک ڑپںیھ (اکی رمہبت) ےن یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےن التبای ہک

 ریھپا۔ رھپ دو دجسے ےئک۔ےن دو رںیتعک اور ڑپںیھ رھپ السم  یلص اہلل ہیلع وملس رںیتعک ڑپیھ ںیہ۔ سپ آپ
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 :بَاُب إَِذا بََكى اِْلَماُم ِِف الَصاَلةِ  -71
 (وت اسیک ےہ ؟ ) بج اامم امنز ںیم رو دے : ابب

ْشُكو َبِِث      :َوقَاَل َعبُْد اهللَِ ْبُن َشَدادٍ 
َ
 إَِّنَما أ

ُ
نَا ِِف آِخِر الُصُفوِف َيْقَرأ

َ
 .وَُحّْزِن إََِل اهللَِ َسِمْعُت نَِّشيَج ُعَمَر َوأ

ےن ایبن ایک ہک ںیم ےن امنز ںیم رمع ر ی اہلل ہنع ےک روےن یک آواز ینس احالہکن ںیم آرخی فص ںیم اھت۔ آپ آتی  (اتیعب) اور دبعاہلل نب دشاد رہمح اہلل

 ڑپھ رےہ ےھت۔ « إنما أشكو بِث وحّزن إَل اهلل» رشہفی

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

نٍَس  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشاِم بِْن ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  َمالُِك ْبُن أ

َ
ِم الُْمْؤِمِننَي،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

ُ
َن رَُسوَل "      أ

َ
أ

بَا بَْكٍر يَُصيَِل بِاّنَلاِس،      :قَاَل ِِف َمَرِضهِ       اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
بَا بَْكٍر إَِذا قَاَم ِِف      :قَالَْت ََعئَِّشةُ       ُمُروا أ

َ
قُلُْت إَِن أ

بَا بَْكٍر فَلْيَُصِل لِلَناِس،      :َفَقاَل       َمَقاِمَك لَْم يُْسِمِع اّنَلاَس ِمَن ابْلََُكِء َفُمْر ُعَمَر فَلْيَُصِل، 
َ
     :قَالَْت ََعئَِّشُة حِلَْفَصةَ       ُمُروا أ

بَا بَْكٍر إَِذا َقاَم ِِف َمَقاِمَك لَْم يُْسِمِع اّنَلاَس ِمَن ابْلََُكِء َفُمْر ُعَمَر فَلْيَُصِل لِل
َ
َفَقاَل       َفَفَعلَْت َحْفَصُة،       َناِس، قُوِِل ََلُ إَِن أ

ّْنُِتَ َصَواِحُب يُوُسَف،      :مَ رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَ 
َ
بَا بَْكٍر فَلْيَُصّل لِلَناِس،       َمْه إِنَُكَن َْل

َ
قَالَْت َحْفَصُة       ُمُروا أ

ا     :ِلَعائَِّشةَ  ِصيَب ِمنِْك َخرْيً
ُ
 ".َما ُكنُْت ِْل

و نین اع ہش مہ ےس اامسلیع نب ایب اوسی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اامم ام ک نب اسن ےن ماش

 

و
م
ل

م نب رعوہ ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اےنپ ابپ ےس، اوہنں ےن ام ا

ےن رمض اولافت ںیم رفامای ہک اوبرکب ےس ولوگں وک امنز ڑپاھےن ےک ےیل وہک۔ اع ہش ر ی اہلل اہنع یتہک ںیہ  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل دصہقی ر ی اہلل اہنع ےس ہک

ارگ آپ یک ہگج ڑھکے وہےئ وت روےن یک وہج ےس ولوگں وک اینپ آواز ہن انس ںیکس ےگ۔ اس ےیل آپ رمع ر ی اہلل ہنع ےس رفامےیئ ہک وہ ہک ںیم ےن رعض یک ہک اوبرکب 

 ےس اہک ہک مت یھب وت ر ی اہلل اہنعامنز ڑپاھںیئ۔ آپ ےن رھپ رفامای ہک ںیہن اوبرکب یہ ےس امنز ڑپاھےن ےک ےیل وہک۔ اع ہش ر ی اہلل اہنع ایبن رکیت ںیہ ہک ںیم ےن ہصفح 

ےس رعض رکو ہک ارگ اوبرکب آپ یک ہگج ڑھکے وہےئ وت آپ وک اید رک ےک رگہی و زاری یک وہج ےس ولوگں وک رقآن ہن انس ںیکس ےگ۔ اس ےیل  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی

ےن رفامای۔ سب پچ روہ، مت ولگ وصابح  اہلل ہیلع وملس اہلل یلصس رپ روسل رمع ر ی اہلل ہنع ےس ےئہک ہک وہ امنز ڑپاھںیئ۔ ہصفح ر ی اہلل اہنع ےن یھب ہہک دای۔ ا

ھجم وک مت ےس ںیہک الھبیئ وہین ویفس ےس یسک رطح مک ںیہن وہ۔ اوبرکب ےس وہک ہک وہ امنز ڑپاھںیئ۔ دعب ںیم ہصفح ر ی اہلل اہنع ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس اہک۔ الھب 

 ےہ۔
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 :الُصُفوِف ِعنَْد اِْلقَاَمِة َوَبْعَدَهابَاُب تَْسِوَيِة  -71
 ریبکت وہےت وتق اور ریبکت ےک دعب وفصں اک ربارب رکان: ابب

 111 :دحثی ربمن

بُو الَْوَِلِد ِهَّشاُم ْبُن َعبِْد الَْمِلِك  َحَدَثنَا
َ
ِن      :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِِب  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  ُمَرةَ َعْمُرو ْبُن  أ

َ
َسالَِم ْبَن أ

ْو ََلَُخاِلَفَن اهللَُ "     :َقاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :َيُقوُل       ،  اّنُلْعَماَن ْبَن بَِّشريٍ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  اجْلَْعدِ 
َ
لَتَُسُوَن ُصُفوفَُكْم أ

 ".وُُجوِهُكمْ  َبنْيَ 
ن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن مہ ےس اوباولدیل ماشم نب دبعاکلمل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس رمعو نب رمہ ےن ایب

ےن رفامای۔ امنز ںیم اینپ وفصں وک ربارب رک ول، ںیہن وت  اہلل ہیلع وملس رکمی یلصیبن  اسمل نب اوباس دع ےس انس، اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن امعنن نب ریشب ر ی اہلل ہنع ےس انس ہک

 اہلل اعتٰیل اہمترا ہنم اٹل دے اگ۔

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

بُو َمْعَمرٍ  َحَدَثنَا
َ
نٍَس  َعنْ       ،  َعبِْد الَْعِّزيّزِ  َعنْ       ،  َعبُْد الَْوارِِث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  أ

َ
     :قَاَل       أ

َراُكْم َخلَْف َظْهِري"
َ
ِقيُموا الُصُفوَف فَإِِِن أ

َ
 ".أ

ےن  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی مہ ےس اوبرمعم ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دبعاولارث ےن دبعازعلزی نب بیہص ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس ہک

 رفامای۔ ںیفص دیسیھ رک ول۔ ںیم ںیہمت اینپ ھٹیپ ےک ےھچیپ ےس دھکی راہ وہں۔

 

 

 

 :بَاُب إِْقبَاِل اِْلَماِم لََعَ اّنَلاِس ِعنَْد تَْسِوَيِة الُصُفوِف  -72
 ںیفص ربارب رکےت وتق اامم اک ولوگں یک رطف ہنم رکان: ابب
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 111 :دحثی ربمن

ِِب رََجاءٍ  َحَدَثنَا
َ
ِْحَُد اْبُن أ

َ
ُِحَيْد   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َزائَِدُة ْبُن قَُداَمةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَعاِوَيُة ْبُن َعْمٍرو َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ
نَس   َحَدَثنَا      ،  الَّطِويُل 

َ
ِقيَمِت ا     :قَاَل       ،  أ

ُ
ْقبََل َعلَيْنَا رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بِوَْجِهِه، أ

َ
ِقيُموا "     :َفَقاَل       لَصاَلُة فَأ

َ
أ

َراُكْم ِمْن َوَراِء َظْهِري
َ
 ".ُصُفوفَُكْم َوتََراُصوا فَِإِِن أ

نب رمعو ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس زادئہ نب دقاہم ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دیمح  رلی مہ ےس ادمح نب ایب راجء ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اعموہی 

ےن اانپ ہنم امہری رطف  یلص اہلل ہیلع وملس امنز ےک ےیل ریبکت یہک یئگ وت روسل اہلل ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک

  اور رفامای ہک اینپ ںیفص ربارب رک ول اور لم رک ڑھکے وہ اجؤ۔ ںیم مت وک اینپ ھٹیپ ےک ےھچیپ ےس یھب داتھکی راتہ وہں۔ایک

 

 

 

َولِ  -73
َ
 :بَاُب الَصِف اْل

 (ےک وثاب ےک ایبن ) فص اول : ابب

 122 :دحثی ربمن

بُو ََعِصمٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َصاِلٍح  َعنْ       ،  ُسَِمٍ  َعنْ       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
     :قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَاَل       ،  أ

 .الُّشَهَداُء الَْغِرُق َوالَْمّْطُعوُن َوالَْمبُّْطوُن َوالَْهِدمُ "
یبن  ےس ایبن ایک، اوہنں ےن یمس ےس، اوہنں ےن اوباصحل ذوکان ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس ہکمہ ےس اوباعمص احضک نب دلخم ےن اامم ام ک ےک واہطس 

 ےن رفامای ہک ڈوےنب واےل، ٹیپ یک امیبری ںیم رمےن واےل، اطوعن ںیم رمےن واےل اور دب رک رمےن واےل دیہش ںیہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 

 

 

 121 :دحثی ربمن

تَوُْهَما َولَْو َحبًْوا،       َولَْو َيْعلَُموَن َما ِِف اّتَلْهِجرِي ََلْستَبَُقوا،      :َوقَاَل 
َ
َولَْو َيْعلَُموَن َما ِِف       َولَْو َيْعلَُموَن َما ِِف الَْعتََمِة َوالُصبِْح َْل

 ".الَصِف الُْمَقَدِم ََلْستََهُموا
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وثاب امنز ےک ےیل دلجی آےن ںیم ےہ وت اکی دورسے ےس آےگ ڑبںیھ اور ارگ اشعء اور حبص یک امنز ےک وثاب وک اجن ںیل وت اس ےک ارگ ولگ اجن ںیل وج  رفامای ہک

 ےیل رضور آںیئ۔ وخاہ رسنی ےک لب آان ڑپے اور ارگ یلہپ فص ےک وثاب وک اجن ںیل وت اس ےک ےیل رقہع ادنازی رکںی۔

 

 

 

 :ْن َتَماِم الَصاَلةِ بَاُب إِقَاَمِة الَصِف مِ  -74
 فص ربارب رکان امنز اک وپرا رکان ےہ: ابب

 122 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَرَزاقِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن ُُمََمدٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب  َعنْ       ،  َهَمامِ  َعنْ       ،  َمْعَمر   أ

َ
َعِن اّنَليِِبِ       ،  ُهَريَْرةَ أ

نَُه قَاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
َسِمَع اهللَُ      :َوإَِذا قَاَل       فَإَِذا َرَكَع فَاْرَكُعوا،       إَِّنَما ُجِعَل اْْلَِماُم َِلُْؤَتَم بِِه فاََل َُتْتَِلُفوا َعلَيِْه، "     :أ

دَ  َْجَُعوَن،       َوإَِذا َسَجَد فَاْسُجُدوا،       َرَبنَا لََك احْلَْمُد،      :ُه َفُقولُوالَِمْن َِحِ
َ
ِقيُموا الَصَف ِِف       َوإَِذا َصىَل َجالًِسا فََصلُوا ُجلُوًسا أ

َ
َوأ

 ".الَصاَلِة فَإَِن إِقَاَمَة الَصِف ِمْن ُحْسِن الَصاَلةِ 
ں ےن ی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ وک دبعارلزاق ےن ربخ دی، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ رمعم ےن امہم نب ہبنم ےک واہطس ےس ربخ دی، اوہنمہ ےس دبعاہلل نب دمحم دنسم

اس ےس االتخف ہن رکو۔ بج وہ  ےن رفامای ہک اامم اس ےیل وہات ےہ اتہک اس یک ریپوی یک اجےئ، اس ےیل مت یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس ہک

وہک اور بج وہ دجسہ رکے وت مت یھب دجسہ رکو۔ اور بج وہ ھٹیب رک  « ربنا لك احلمد» ےہک وت مت « سمع اهلل ملن ِحده» روکع رکے وت مت یھب روکع رکو اور بج وہ

 نسح وفصں ےک ربارب رےنھک ںیم ےہ۔امنز ڑپےھ وت مت بس یھب ھٹیب رک ڑپوھ اور امنز ںیم ںیفص ربارب روھک، ویکہکن امنز اک 

 

 

 

 123 :دحثی ربمن

بُو الَْوَِلدِ  َحَدَثنَا
َ
نٍَس  َعنْ       ،  َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
َسُووا "     :قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  أ

 ".ُصُفوفَُكْم َفإَِن تَْسِوَيَة الُصُفوِف ِمْن إِقَاَمِة الَصاَلةِ 
 
ہ 
ک

ی رکمیمہ ےس اوباولدیل ماشم نب دبعاکلمل ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ وک ہبعش ےن داتدہ ےک واہطس ےس ربخ دی، اوہنں ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس   
ي

 

ی

ےن  یلص اہلل ہیلع وملس 

 ویکہکن وفصں اک ربارب رانھک امنز ےک اقمئ رکےن ںیم دالخ ےہ۔رفامای ہک ںیفص ربارب روھک 
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 :بَاُب إِثِْم َمْن لَْم يُِتَم الُصُفوَف  -75
 اس ابرے ںیم ہک ںیفص وپری ہن رکےن واولں اک انگہ: ابب

 124 :دحثی ربمن

َسدٍ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  ُمَعاُذ ْبُن أ ْخرَبَ

َ
نَا     :قَاَل       ،  ُموََس الَْفّْضُل ْبُن  أ ْخرَبَ

َ
بَُّشرْيِ بِْن يََساٍر  َعنْ       ،  َسِعيُد ْبُن ُعبَيٍْد الَّطاِِئُ  أ

نَْصاِريِ 
َ
نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  اْْل

َ
نَُه قَِدَم الَْمِدينََة،  أ

َ
نَْكْرَت ِمَنا ُمنُْذ يَْوِم َعِهْدَت رَ "     :فَِقيَل ََلُ       أ

َ
ُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َما أ

نَْكْرُت َشيْئًا،      :قَاَل       َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
نَُكْم ََل تُِقيُموَن الُصُفوَف       َما أ

َ
قَِدَم  بَُّشرْيِ بِْن يََسارٍ  َعنْ       ،  ُعْقبَُة ْبُن ُعبَيْدٍ  َوَقاَل       ، "إََِل أ

نَُس ْبُن َمالٍِك الْمَ 
َ
 .ِدينََة بَِهَذاَعلَيْنَا أ

 ریشب نب اسیر ااصنری ےس، مہ ےس اعمذ نب ادس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس لضف نب ومٰیس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دیعس نب دیبع اطیئ ےن ایبن ایک

ےک دہع ابمرک اور امہرے اس دور  یلص اہلل ہیلع وملس ہک یبن رکمیدمہنی آےئ، وت آپ ےس وپاھچ ایگ  (رصبہ ےس) بج وہ اوہنں ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس ہک

رواتی ایک ہک اسن ر ی اہلل ہنع ںیم آپ ےن ایک رفق اپای۔ رفامای ہک اور وت وکیئ ابت ںیہن رصف ولگ ںیفص ربارب ںیہن رکےت۔ اور ہبقع نب دیبع ےن ریشب نب اسیر ےس ویں 

 ایبن یک۔ امہرے اپس دمہنی رشتفی الےئ۔ رھپ یہی دحثی

 

 

 

 :بَاُب إِلَّْزاِق الَْمنِْكِب بِالَْمنِْكِب َوالَْقَدِم بِالَْقَدِم ِِف الَصِف  -76
 فص ںیم دنکےھ ےس دنکاھ اور دقم ےس دقم الم رک ڑھکے وہان: ابب

يُْت الرَُجَل ِمَنا يُلِّْزُق َكْعبَُه بَِكْعِب      :َوقَاَل اّنُلْعَماُن ْبُن بَِّشريٍ 
َ
 .َصاِحِبهِ َرأ

ہ ےس الم رک ڑھکا وہات۔ (فص ںیم) اور امعنن نب ریشب باحیب ےن اہک ہک ںیم ےن داھکی

 

ي

 

ح

 

پ

ہ اےنپ رقبی واےل دورسے آدیم ےک 

 

ي

 

ح

 

پ

 اکی آدیم مہ ںیم ےس اانپ 
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 125 :دحثی ربمن

نَِس  َعنْ       ،  ُِحَيْدٍ  َعنْ       ،  زَُهرْي   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعْمُرو ْبُن َخاِِلٍ  َحَدَثنَا
َ
ِقيُموا "     :قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  أ

َ
أ

َراُكْم ِمْن َوَراِء َظْهِري، 
َ
َحُدنَا يُلِّْزُق َمنِْكبَُه بَِمنِْكِب َصاِحِبِه َوقََدَمُه بَِقَدِمهِ       ُصُفوفَُكْم َفإِِِن أ

َ
 ."َوََكَن أ

رکم یلص اہلل ہیلع وملس ےس مہ ےس رمعو نب اخ د ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس زریہ نب اعموہی ےن دیمح ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن یبن ا

اانپ دنکاھ اےنپ  (فص ںیم) مہ ںیم ےس رہ صخش ہی رکات ہکےن رفامای، ںیفص ربارب رک ول۔ ںیم ںیہمت اےنپ ےھچیپ ےس یھب داتھکی راتہ وہں اور  یلص اہلل ہیلع وملس آپ ہک

 ےس الم داتی اھت۔ (اپؤں) اس ےک دقم (اپؤں) اسیھت ےک دنکےھ ےس اور اانپ دقم

 

 

 

 :بَاُب إَِذا قَاَم الرَُجُل َعْن يََساِر اِْلَماِم، وََحَوََلُ اِْلَماُم َخلَْفُه إََِل يَِميِنِه، َتَمْت َصاَلتُهُ  -77
 ارگ وکیئ صخش اامم ےک ابںیئ رطف ڑھکا وہ اور اامم اےنپ ےھچیپ ےس اےس داںیئ رطف رک دے وت امنز وہ اجےئ یگ :ابب

 121 :دحثی ربمن

ِضَ ابِْن َعَباٍَسَ  َعِن       ابِْن َعَباٍس، َمْوََّل  ُكَريٍْب  َعنْ       ،  َعْمِرو بِْن ِدينَارٍ  َعنْ       ،  َداوُدُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيدٍ  َحَدَثنَا
َخَذ رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ       َصلَيُْت َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َذاَت ََلْلٍَة، "     :قَاَل       اهللَُ َعنُْهَما، 

َ
َفُقْمُت َعْن يََسارِهِ فَأ

 
ْ
       يِِس ِمْن َوَراِِئ فََجَعلَِِن َعْن يَِميِنِه فََصىَل َوَرَقَد، َعلَيِْه وََسلََم بَِرأ

ْ
 ".فََجاَءُه الُْمؤَِذُن َفَقاَم وََصىَل َولَْم َيتَوََضأ
 ےک الغم رکبی ےس اوہنں ےن مہ ےس ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس داؤد نب دبعارلنٰمح ےن رمعو نب دانیر ےس ایبن ایک، اوہنں ےن انب ابعس ر ی اہلل امہنع

  اکی رات ںیم ےن یبن رکمی دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس،، آپ ےن التبای ہک
م
سل

ے اسھتیلص اہلل ہیلع و
ک

امنز ڑپیھ۔ ںیم آپ ےک ابںیئ  (آپ ےک رھگ ںیم دجہت یک) 

وس ےئگ بج  یلص اہلل ہیلع وملس ےھجم اےنپ داںیئ رطف رک دای۔ رھپ امنز ڑپیھ اور آپےن ےھچیپ ےس ریما رس ڑکپ رک  یلص اہلل ہیلع وملس رطف ڑھکا وہ ایگ۔ اس ےیل آپ

 امنز ڑپاھےن ےک ےیل ڑھکے وہےئ اور ووض ںیہن ایک۔ یلص اہلل ہیلع وملس آای وت آپ (امنز یک االطع دےنی) ؤمذن

 

 

 

ُة وَْحَدَها تَُكوُن َصًفا -78
َ
 :بَاُب الَْمْرأ

 ایلیک اکی فص اک مکح ریتھک ےہ اس ابرے ںیم ہک وعرت: ابب
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 121 :دحثی ربمن

نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  إِْسَحاَق  َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن ُُمََمدٍ  َحَدَثنَا
َ
نَا َوَيتِيم  ِِف بَيِْتنَا "     :قَاَل       ،  أ

َ
َصلَيُْت أ

ُم ُسلَيٍْم َخلَْفنَا      اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، َخلَْف 
ُ
يَِم أ

ُ
 ".َوأ

ر ی اہلل ہنع ےس اوہنں ےن التبای مہ ےس دبعاہلل نب دمحم دنسمی ےن ایبن ایک، ان ےس ایفسن نب ہنییع ےن ایبن ایک، وہ اقٰحس نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ےس وہ اسن نب ام ک 

ےک ےھچیپ امنز ڑپیھ اور ریمی وا دہ ام میلس امہرے  یلص اہلل ہیلع وملس ےن وج امہرے رھگ ںیم وموجد اھت، یبن رکمی (ریمضہ نب ایب ریمضہ) ور اکی میتی ڑلےکںیم ےن ا ہک

 ےھچیپ ںیھت۔

 

 

 

 :بَاُب َميَْمنَِة الَْمْسِجِد َواِْلَمامِ  -79
 دجسم اور اامم یک داینہ اج بن اک ایبن: ابب

 121 :ربمندحثی 

ُقْمُت "     :قَاَل       رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما،  ابِْن َعَباٍس  َعنْ       ،  الَّشْعيِِبِ  َعنْ       ،  ََعِصم   َحَدَثنَا      ،  ثَابُِت ْبُن يَِّزيدَ  َحَدَثنَا      ،  ُموََس  َحَدَثنَا
َصيَِل َعْن يََساِر اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ 

ُ
قَاَمِِن َعْن يَِميِنِه،       َعلَيِْه وََسلََم،  ََلْلًَة أ

َ
ْو بَِعُّضِدي َحََّت أ

َ
َخَذ بِيَِدي أ

َ
بِيَِدهِ ِمْن      :َوقَاَل       فَأ

 ".َوَراِِئ 
ایک، اوہنں ےن انب ابعس ر ی اہلل امہنع مہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اثتب نب زیدی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اعمص اوحل ےن اعرم یبعش ےس ایبن 

ڑپےنھ ےک ےیل ڑھکا وہ ایگ۔ اس  (دجہت) امنز (ےک رھگ ںیم یلص اہلل ہیلع وملس آپ) ےک ابںیئ رطف یلص اہلل ہیلع وملس ںیم اکی رات یبن رکمی ےس، آپ ےن التبای ہک

 ےن اےنپ اہھت ےس ااشرہ ایک اھت ہک ےھچیپ ےس وھگم آؤ۔ یلص اہلل ہیلع وملس رطف ڑھکا رک دای۔ آپ ےن ریما رس ای ابزو ڑکپ رک ھجم وک اینپ داںیئ یلص اہلل ہیلع وملس ےیل آپ

 

 

 

ة   -81 ْو ُسَْتَ
َ
 :بَاُب إَِذا ََكَن َبنْيَ اِْلَماِم َوَبنْيَ الَْقْوِم َحائِّط  أ

 (ںیہن وت ھچک ابقتح ) بج اامم اور دتقمویں ےک درایمن وکیئ دویار احلئ وہ ای رپدہ وہ : ابب
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،      :َوقَاَل احْلََسنُ  ْن تَُصيَِلَ َوَبيْنََك َوَبيْنَُه َّنْهر 
َ
َس أ

ْ
بُو َِمْلَّزٍ       ََل بَأ

َ
ْو ِجَدار  إَِذا      :َوقَاَل أ

َ
َتُم بِاْْلَِماِم َوإِْن ََكَن بَيْنَُهَما َّطِريق  أ

ْ
يَأ

 .َسِمَع تَْكِبرَي اْْلَِمامِ 

  اتیعب ےن رفامای ہک ارگ اامم اور دتقمی ےک اور اامم نسح رصبی ےن رفامای ہک ا

 

ر
ح ل
م

رگ اامم ےک اور اہمترے درایمن رہن وہ بج یھب امنز ڑپےنھ ںیم وکیئ رحج ںیہن اور اوب

 درایمن وکیئ راہتس ای دویار احلئ وہ بج یھب ادتقاء رک اتکس ےہ رشبہکیط اامم یک ریبکت نس اتکس وہ۔

 

 

 

 121 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمدُ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَْصاِريِ  َعنْ       ،  َعبَْدةُ  أ

َ
ََكَن رَُسوُل اهللَِ "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  َعْمَرةَ  َعنْ       ،  ََيََْي بِْن َسِعيٍد اْْل

، َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل ِمَن اللَيِْل ِِف  ى اّنَلاُس َشْخَص اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ُحْجَرتِِه وَِجَداُر احْلُْجَرِة قَِصري 
َ
فََرأ

ْصبَُحوا َفتََحَدثُوا بَِذلَِك،       وََسلََم، 
َ
نَاس  يَُصلُوَن بَِصاَلتِِه َفأ

ُ
       َفَقاَم أ

ُ
نَاس  يَُصلُوَن بَِصاَلتِِه، َفَقاَم اللَيْلََة اّثلَاِّنيََة َفَقاَم َمَعُه أ

ْو ثاََلثًا َحََّت إَِذا ََكَن َبْعَد َذلَِك َجلََس رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وَ       
َ
ْصبََح َذَكَر َصنَُعوا َذلَِك ََلْلَتنَْيِ أ

َ
َسلََم فَلَْم ََيُْرْج فَلََما أ

      :َذلَِك اّنَلاُس َفَقاَل 
َ
 ".ْن تُْكتََب َعلَيُْكْم َصاَلُة اللَيِْل إِِِن َخِّشيُت أ

ہ تنب دبعارلنٰمح ےس، اوہنں ےن مہ ےس دمحم نب السم دنکیبی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دبعہ نب نامیلن ےن ٰییحی نب دیعس ااصنری ےک واہطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن رمع

امنز ڑپےتھ ےھت۔ رجحے یک دویارںی تسپ ںیھت اس  (دجہت یک)رات ںیم اےنپ رجحہ ےک ادنر ہیلع وملس یلص اہلل روسل اہلل اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس، آپ ےن التبای ہک

یک ادتقاء ںیم امنز ےک ےیل ڑھکے وہ ےئگ۔ حبص ےک وتق ولوگں ےن اس اک  یلص اہلل ہیلع وملس وک دھکی ایل اور ھچک ولگ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےیل ولوگں ےن یبن رکمی

یک ادتقاء ںیم اس رات یھب ڑھکے وہ ےئگ۔ ہی  یلص اہلل ہیلع وملس ڑھکے وہےئ وت ھچک ولگ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ایک۔ رھپ بج دورسی رات آپذرک دورسوں ےس 

وگں ےن اس اک ذرک ایک ھٹیب رےہ اور امنز ےک اقمم رپ رشتفی ںیہن الےئ۔ رھپ حبص ےک وتق ول یلص اہلل ہیلع وملس وصرت دو ای نیت رات کت ریہ۔ اس ےک دعب روسل اہلل

 ۔(اس ایخل ےس ںیم ےن اہیں اک آان انہغ رک دای) مت رپ رفض ہن وہ اجےئ۔ (دجہت) ےن رفامای ہک ںیم ڈرا ہک ںیہک رات یک امنز یلص اہلل ہیلع وملس وت آپ

 

 

 

 :بَاُب َصاَلِة اللَيْلِ  -81
 رات یک امنز: ابب
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 132 :دحثی ربمن

ِِب فَُديٍْك  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  الُْمنِْذرِ إِبَْراِهيُم ْبُن  َحَدَثنَا
َ
ِِب ِذئٍْب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  اْبُن أ

َ
ِِب َسلََمَة  َعنْ       ،  الَْمْقرُبِِي  َعنْ       ،  اْبُن أ

َ
أ

َن اّنلَ "      رَِضَ اهللَُ َعنَْها،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  بِْن َعبِْد الرَِْحَِن 
َ
يِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن ََلُ َحِصري  يَبُْسُّطُه بِاّنَلَهاِر َوََيْتَِجُرُه أ

 ".بِاللَيِْل َفثَاَب إََِلِْه نَاس  فََصلَْوا َوَراَءهُ 
مہ ےس دمحم نب دبعارلنٰمح نب ایب ذبئ ےن ایبن ایک، ربقمی ےک مہ ےس اربامیہ نب اذنملر ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دمحم نب اامسلیع نب ایب دفکی ےن ایبن ایک، اہک ہک 

یلص اہلل ہیلع  ےک اپس اکی اٹچیئ یھت۔ ےسج آپ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی واہطس ےس، اوہنں ےن اوبہملس نب دبعارلنٰمح ےس، اوہنں ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس ہک

یک رطف ےکھج  یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس ڑھکے وہےئ ای آپ یلص اہلل ہیلع وملس رک ہ ےت ےھت۔ رھپ دنچ ولگ آپدن ںیم اھچبےت ےھت اور رات ںیم اس اک رپدہ  وملس

 ےک ےھچیپ امنز ڑپےنھ ےگل۔ یلص اہلل ہیلع وملس اور آپ

 

 

 

 131 :دحثی ربمن

لَْعَ ْبُن َِحَادٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب اّنَلرَّْضِ  َعنْ       ،  ُموََس ْبُن ُعْقبَةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  وَُهيْب   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اْْل

َ
بُْْسِ بِْن  َعنْ       ،  َسالٍِم أ

ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم اَُتََذ ُحْجَرًة، "      ،  َزيِْد بِْن ثَابٍِت  َعنْ       ،  َسِعيدٍ 
َ
نَُه قَاَل َحسِ      :قَاَل       أ

َ
ِمْن َحِصرٍي ِِف      :بُْت أ

ْصَحابِِه، 
َ
قَْد َعَرفُْت      :َفَقاَل       فَلََما َعِلَم بِِهْم َجَعَل َيْقُعُد فََخَرَج إََِلِْهْم،       َرَمَّضاَن فََصىَل ِفيَها ََلَاِِلَ فََصىَل بَِصاَلتِِه نَاس  ِمْن أ

يُْت ِمْن َصِنيِعُكْم فَ 
َ
ي َرأ ُيَها اّنَلاُس ِِف ُبيُوتُِكْم، اَِلِ

َ
فَّْضَل الَصاَلِة َصاَلُة الَْمرِْء ِِف بَيِْتِه إََِل الَْمْكتُوَبةَ       َصلُوا أ

َ
، "فَإَِن أ

بَا اّنَلرَّْضِ  َسِمْعُت       ،  ُموََس  َحَدَثنَا      ،  وَُهيْب   َحَدَثنَا     : َعَفانُ  قَاَل       
َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ،  َزيْدٍ  َعنْ       ،  بُْْسٍ  َعنْ       ،  أ

 .وََسلَمَ 
مل ےس، اوہنں ےن رسب نب دیعس ےس، مہ ےس دبعاالٰیلع نب امحد ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس وبیہ نب اخ د ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ومٰیس نب ہبقع ےن ایبن ایک، اوبارضنل اس

رسب نب دیعس ےن اہک ںیم اتھجمس وہں وہ  (رپدہ) ےن راضمن ںیم اکی رجحہ انب ایل ای اوٹ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل اثتب ر ی اہلل ہنع ےس ہکاوہنں ےن زدی نب 

وہا وت آپ ےن ھٹیب رانہ وبرےیئ اک اھت۔ آپ ےن یئک رات اس ںیم امنز ڑپیھ۔ باحہب ںیم ےس ضعب رضحات ےن ان راوتں ںیم آپ یک ادتقاء یک۔ بج آپ وک اس اک ملع 

مت اےنپ رھگوں ںیم امنز ڑپےتھ روہ ویکہکن  رتہ امنز آدیم یک ویہ ےہ ! رھپ ربآدم وہےئ اور رفامای مت ےن وج ایک وہ ھجم وک ولعمم ےہ، نکیل ولوگ (امنز وموقف ریھک) رشوع ایک



 حیحص اخبری دلج1   کتاب اذان کے مسائل کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  496 

ملسم ےن اہک ہک مہ ےس وبیہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ومٰیس نب ہبقع ےن ایبن ایک،  اور افعن نب (دجسم ںیم ڑپینھ رضوری ےہ) وج اس ےک رھگ ںیم وہ۔ رگم رفض امنز

 ےس۔ یلص اہلل ہیلع وملس اہک ہک ںیم ےن اوبارضنل انب ایب اہیم ےس انس، وہ رسب نب دیعس ےس رواتی رکےت ےھت، وہ زدی نب اثتب ےس، وہ یبن رکمی

 

 

 

 :َوافِْتتَاِح الَصاَلةِ بَاُب إجِيَاِب اّتَلْكِبرِي  -82
 ریبکت اک وابج وہان اور امنز اک رشوع رکان: ابب

 132 :دحثی ربمن

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ ْخرَبَ

َ
نَْصاِرُي  أ

َ
نَُس ْبُن َمالٍِك اْْل

َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل       ،  أ

َ
أ

ْيَمُن، 
َ
نَس  رَِضَ اهللَُ َعنْهُ       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َرِكَب فَرًَسا فَُجِحَش ِشُقُه اْْل

َ
فََصىَل ّنَلَا يَْوَمئٍِذ َصاَلًة ِمَن الَصلََواِت وَُهَو      :قَاَل أ

َوإَِذا َرَكَع       فَإَِذا َصىَل قَائًِما فََصلُوا ِقيَاًما،       إَِّنَما ُجِعَل اْْلَِماُم َِلُْؤَتَم بِِه، "     :ُثَم قَاَل لََما َسلَمَ       قَاِعد  فََصلَيْنَا َوَراَءُه ُقُعوًدا، 
َدُه َفُقولُوا     :َوإَِذا قَاَل       َوإَِذا َسَجَد فَاْسُجُدوا،       َوإَِذا َرَفَع فَاْرَفُعوا،       فَاْرَكُعوا،   ".َرَبنَا َولََك احْلَْمدُ      :َسِمَع اهللَُ لَِمْن َِحِ

نب ام ک ااصنری ر ی اہلل ہنع  مہ ےس اوباامیلن مکح نب انعف ےن ہی ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس بیعش ےن زرہی ےک واہطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ےھجم اسن

ےک داںیئ ولہپ ںیم زمخ آ ےئگ۔ اسن ر ی  یلص اہلل ہیلع وملس آپ(رگ اجےن یک وہج ےس) اکی وھگڑے رپ وسار وہےئ اور اہلل ہیلع وملسیلص  روسل اہلل ےن ربخ دی ہک

یلص اہلل ہیلع  آپےھٹیب وہےئ ےھت، اس ےیل مہ ےن یھب  یلص اہلل ہیلع وملس ےن اکی امنز ڑپاھیئ، وچہکن آپ یلص اہلل ہیلع وملس اہلل ہنع ےن التبای ہک اس دن ںیمہ آپ

ےن رفامای ہک اامم اس ےیل ےہ ہک اس یک ریپوی یک اجےئ۔ اس ےیل بج وہ ڑھکے وہ رک امنز  یلص اہلل ہیلع وملس ےک ےھچیپ ھٹیب رک امنز ڑپیھ۔ رھپ السم ےک دعب آپ وملس

سمع »  وت مت یھب ااھٹؤ اور بج وہ دجسہ رکے وت مت یھب رکو اور بج وہڑپےھ وت مت یھب ڑھکے وہ رک ڑپوھ اور بج وہ روکع رکے وت مت یھب روکع رکو اور بج وہ رس ااھٹےئ
 وہک۔ «ربنا ولك احلمد» ےہک وت مت « اهلل ملن ِحده

 

 

 

 133 :دحثی ربمن

نَِس بِْن  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  ََلْث   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيدٍ  َحَدَثنَا
َ
نَُه قَاَل       ،  َمالٍِك  أ

َ
َخَر رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ      :أ

ْو إَِّنَما ُجِعَل "     :ُثَم انرَْصََف َفَقاَل       َعلَيِْه وََسلََم َعْن فََرٍس فَُجِحَش فََصىَل ّنَلَا قَاِعًدا فََصلَيْنَا َمَعُه ُقُعوًدا، 
َ
إَِّنَما اْْلَِماُم أ
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وا،       ْؤَتَم بِِه، اْْلَِماُم َِلُ  َدُه َفُقولُوا     :َوإَِذا قَاَل       َوإَِذا َرَفَع فَاْرَفُعوا،       َوإَِذا َرَكَع فَاْرَكُعوا،       فَإَِذا َكرَبَ فََكرِبُ َرَبنَا      :َسِمَع اهللَُ لَِمْن َِحِ
 ".َوإَِذا َسَجَد فَاْسُجُدوا      لََك احْلَْمُد، 

ام ک ر ی اہلل ہنع ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ثیل نب دعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن انب اہشب زرہی ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اسن نب  مہ ےس

ےن ھٹیب رک امنز  یلص اہلل ہیلع وملس ےیل آپزیمخ وہ ےئگ، اس  یلص اہلل ہیلع وملس وھگڑے ےس رگ ےئگ اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ےس، اوہنں ےن رفامای ہک

ےن رفامای ہک اامم اس ےیل ےہ ہک اس یک ریپوی یک  یلص اہلل ہیلع وملس یک ادتقاء ںیم ھٹیب رک امنز ڑپیھ۔ رھپ امنز ڑپھ رک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ڑپیھ اور مہ ےن یھب آپ

سمع اهلل ملن » روکع رکے وت مت یھب روکع رکو۔ بج وہ رس ااھٹےئ وت مت یھب ااھٹؤ اور بج وہاجےئ۔ اس ےیل بج وہ ریبکت ےہک وت مت یھب ریبکت وہک۔ بج وہ 
 اور بج وہ دجسہ رکے وت مت یھب رکو۔ «ربنا لك احلمد» ےہک وت مت « ِحده

 

 

 

 134 :دحثی ربمن

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
بُو الِّزنَادِ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُشَعيْب   أ

َ
ْعَرِج  َعِن       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل      :قَاَل       ،  أ

وا،       إَِّنَما ُجِعَل اْْلَِماُم َِلُْؤَتَم بِِه، "     :اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ  َدُه      :َوإَِذا قَاَل       َوإَِذا َرَكَع فَاْرَكُعوا،       َفإَِذا َكرَبَ فََكرِبُ َسِمَع اهللَُ لَِمْن َِحِ
َْجَُعونَ       َوإَِذا َسَجَد فَاْسُجُدوا،       َفُقولُوا َرَبنَا َولََك احْلَْمُد، 

َ
 ".َوإَِذا َصىَل َجالًِسا فََصلُوا ُجلُوًسا أ

ں ےن اہک ہک ںیمہ بیعش ےن ربخ دی، اوہنں ےن اہک ہک اوبازلاند ےن ھجم ےس ایبن ایک ارعج ےک واہطس ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی مہ ےس اوباامیلن ےن ایبن ایک، اوہن

یھب ریبکت وہک۔ بج وہ ےن رفامای، اامم اس ےیل ےہ ہک اس یک ریپوی یک اجےئ، اس ےیل بج وہ ریبکت ےہک وت مت  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل اہلل ہنع ےس اوہنں ےن اہک ہک

اور بج وہ دجسہ رکے وت مت یھب دجسہ رکو اور بج وہ ھٹیب رک امنز  «ربنا ولك احلمد» ےہک وت مت « سمع اهلل ملن ِحده» روکع رکے وت مت یھب روکع رکو اور بج وہ

 ڑپےھ وت مت بس یھب ھٹیب رک امنز ڑپوھ۔

 

 

(صفة الصلوة)كتاب اْلذان   

 ایبن ںیم اتکب اذان ےک اسملئ ےک 
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وََّل َمَع اَِلفِْتتَاِح َسَواءً  -83
ُ
 :بَاُب َرفِْع اَْلََديِْن ِِف اّتَلْكِبرَيِة اْل

 ااھٹان( دنکوھں ای اکونں کت ) ریبکت رحتہمی ںیم امنز رشوع رکےت یہ ربارب دوونں اہوھتں اک : ابب

 135 :دحثی ربمن

بِيهِ  َعنْ       ،  َسالِِم بِْن َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
َ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل "      ،  أ

َ
أ

َسُه ِمَن الُرُكوِع إَِذا اْفتَتََح الَصاَلَة َوإِذَ       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن يَْرَفُع يََديِْه َحْذَو َمنِْكبَيِْه، 
ْ
ا َكرَبَ لِلُرُكوِع َوإَِذا َرَفَع َرأ

يًّْضا،       َرَفَعُهَما، 
َ
َدُه َرَبنَا َولََك احْلَْمُد،      :َوقَاَل       َكَذلَِك أ  ".َوََكَن ََل َيْفَعُل َذلَِك ِِف الُسُجودِ       َسِمَع اهللَُ لَِمْن َِحِ

دبعاہلل ) ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اامم ام ک ےس، اوہنں ےن انب اہشب زرہی ےس، اوہنں ےن اسمل نب دبعاہلل ےس، اوہنں ےن اےنپ ابپ مہ ےس دبعاہلل نب ہملسم یبنعق

اهلل » ےیلامنز رشوع رکےت وتق اےنپ دوونں اہوھتں وک دنکوھں کت ااھٹےت، ایس رطح بج روکع ےک  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ےس ہک (نب رمع ر ی اہلل امہنع
ربنا           سمع اهلل ملن ِحده،» اور روکع ےس رس ابمرک ااھٹےت وہےئ (رعف دینی رکےت) ےتہک اور بج اانپ رس روکع ےس ااھٹےت وت دوونں اہھت یھب ااھٹےت «اكرب

 ےتہک ےھت۔ دجسہ ںیم اجےت وتق رعف دینی ںیہن رکےت ےھت۔ «ولك احلمد

 

 

 

 :إَِذا َكرَبَ َوإَِذا َرَكَع َوإَِذا َرَفعَ بَاُب َرفِْع اَْلََديِْن  -84
 (تنس ےہ ) رعف دینی ریبکت رحتہمی ےک وتق ، روکع ںیم اجےت اور روکع ےس رس ااھٹےت وتق رکان : ابب

 131 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن ُمَقاتٍِل  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
ِن       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  يُونُُس  أ ْخرَبَ

َ
،  َسالُِم ْبُن َعبِْد اهللَِ  أ

يُْت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إَِذا قَاَم ِِف الَص "     :قَاَل       رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ َعنْ       
َ
اَلِة َرَفَع يََديِْه َحََّت َرأ

َسُه ِمَن الُرُكوِع َوَيُقوُل       َوََكَن َيْفَعُل َذلَِك ِحنَي يَُكرِبُ لِلُرُكوِع،       يَُكونَا َحْذَو َمنِْكبَيِْه، 
ْ
َسِمَع اهللَُ      :َوَيْفَعُل َذلَِك إَِذا َرَفَع َرأ

َدُه،   ".ِِف الُسُجودِ َوََل َيْفَعُل َذلَِك       لَِمْن َِحِ
وہنں ےن اہک ہک ےھجم اسمل نب مہ ےس دمحم نب اقم ل ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ وک دبعاہلل نب ابمرک ےن ربخ دی، اہک ہک مہ وک ویسن نب زیدی ایلی ےن زرہی ےس ربخ دی، ا

یلص اہلل ہیلع  بج آپ التبای ہک ںیم ےن روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک داھکی ہکدبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےس ربخ دی، اوہنں ےن 

ےک دوونں اہھت اس وتق  یلص اہلل ہیلع وملس ےن رعف دینی ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس امنز ےک ےیل ڑھکے وہےئ وت ریبکت رحتہمی ےک وتق آپ وملس
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یلص اہلل ہیلع  رکےت۔ اس وتق آپ (رعف دینی) روکع ےک ےیل ریبکت ےتہک اس وتق یھب اہلل ہیلع وملس یلص کت اےھٹ اور ایس رطح بج آپ (دنکوھں) ومڈنوھں

 اہتبل دجسہ ںیم آپ رعف دینی ںیہن رکےت ےھت۔«سمع اهلل ملن ِحده» ےتہک وملس

 

 

 

 131 :دحثی ربمن

ِِب قاَِلبَةَ  َعنْ       ،  َخاِِلٍ  َعنْ       ،  ْبُن َعبِْد اهللَِ َخاِِلُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَحاُق الَْواِسِّطيُ  َحَدَثنَا
َ
ى"      ،  أ

َ
نَُه َرأ

َ
َمالَِك ْبَن  أ

ْن يَْرَكَع َرَفَع يََديِْه،       إَِذا َصىَل َكرَبَ َوَرَفَع يََديِْه، احْلَُويِْرثِ 
َ
َراَد أ

َ
َسُه ِمَن       َوإَِذا أ

ْ
َن       الُرُكوِع َرَفَع يََديِْه، َوإَِذا َرَفَع َرأ

َ
وََحَدَث أ

 ".رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َصنََع َهَكَذا
 وحریث باحیب وہنں ےن ام ک نبمہ ےس ااحسق نب اشنیہ وایطس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اخ د نب دبعاہلل احطن ےن ایبن ایک اخ د ذحاء ےس، اوہنں ےن اوبالقہب ےس ہک ا

اھٹےت بج وہ امنز رشوع رکےت وت ریبکت رحتہمی ےک اسھت رعف دینی رکےت، رھپ بج روکع ںیم اجےت اس وتق یھب رعف دینی رکےت اور بج روکع ےس رس ا وک داھکی ہک

 یھب ایس رطح ایک رکےت ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس بت یھب رکےت اور اوہنں ےن ایبن ایک ہک روسل اہلل

 

 

 

ْيَن يَْرَفُع يََديْهِ  -85
َ
 :بَاُب إََِل أ

 اہوھتں وک اہکں کت ااھٹان اچےئہ: ابب

ْصَحابِهِ 
َ
بُو ُِحَيٍْد ِِف أ

َ
 .َرَفَع اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َحْذَو َمنِْكبَيْهِ      :َوقَاَل أ

 ےن اےنپ دوونں اہوھتں وک دنکوھں کت ااھٹای۔ یلص اہلل ہیلع وملس رکمیاور اوب دیمح اسدعی ر ی اہلل ہنع ےن اےنپ اسویھتں ےس اہک ہک یبن 
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 131 :دحثی ربمن

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
نَا     :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ ْخرَبَ

َ
نّ       ،  َسالُِم ْبُن َعبِْد اهللَِ  أ

َ
رَِضَ  َعبَْد اهللَِ ْبَن ُعَمرَ  أ

يُْت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم اْفتَتََح اّتَلْكِبرَي ِِف الَصاَلِة، "     :قَاَل       اهللَُ َعنُْهَما، 
َ
فََرَفَع يََديِْه ِحنَي يَُكرِبُ َحََّت جَيَْعلَُهَما       َرأ

َدُه َفَعَل ِمثْلَُه َوقَاَل َرَبنَا َولََك احْلَْمُد،       َذا َكرَبَ لِلُرُكوِع َفَعَل ِمثْلَُه، َوإِ       َحْذَو َمنِْكبَيِْه،  َوََل َيْفَعُل       َوإَِذا قَاَل َسِمَع اهللَُ لَِمْن َِحِ
َسُه ِمَن الُسُجودِ 

ْ
 ".َذلَِك ِحنَي يَْسُجُد َوََل ِحنَي يَْرَفُع َرأ

ربخ دی انعف ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ بیعش ےن زرہی ےس ربخ دی، اوہنں ےن اہک ہک ےھجم اسمل نب دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن  مہ ےس اوباامیلن مکح نب

رحتہمی ےس رشوع رکےت اور ریبکت ےتہک وتق امنز ریبکت  یلص اہلل ہیلع وملس آپ ہک دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن اہک ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس وک داھکی ہک

ےتہک بت یھب ایس  «سمع اهلل ملن ِحده» اےنپ دوونں اہوھتں وک دنکوھں کت ااھٹ رک ےل اجےت اور بج روکع ےک ےیل ریبکت ےتہک بت یھب ایس رطح رکےت اور بج

 رطح رعف دینی ںیہن رکےت ےھت۔ےتہک۔ دجسہ رکےت وتق ای دجسے ےس رس ااھٹےت وتق اس «ربنا ولك احلمد» رطح رکےت اور

 

 

 

 :بَاُب َرفِْع اَْلََديِْن إَِذا قَاَم ِمَن الَرْكَعتنَْيِ  -86
 ےس اےنھٹ ےک دعب رعف دینی رکان( اچر رتعک امنز ںیم : ) ابب

ٰ
 دعقہ اول

 131 :دحثی ربمن

لَْعَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعَياش   َحَدَثنَا
َ
نَ "      ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  ُعبَيُْد اهللَِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اْْل

َ
ََكَن إَِذا َدَخَل ِِف الَصاَلِة  اْبَن ُعَمرَ  أ

َدُه َرَفَع      :َوإَِذا قَاَل       َوإَِذا َرَكَع َرَفَع يََديِْه،       َكرَبَ َوَرَفَع يََديِْه،  َوَرَفَع       ، "َوإَِذا قَاَم ِمَن الَرْكَعَتنْيِ َرَفَع يََديْهِ       يََديِْه، َسِمَع اهللَُ لَِمْن َِحِ
يُوَب  َعنْ       ،  َِحَاُد ْبُن َسلََمةَ  َرَواهُ       َذلَِك اْبُن ُعَمَر إََِل نيَِِبِ اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 

َ
َعِن       ،  ِن ُعَمرَ ابْ  َعِن       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  أ

يُوَب  َعنْ       ،  اْبُن َّطْهَمانَ  َوَرَواهُ       اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
ا َوُموََس بِْن ُعْقبَةَ        ،  أ  .خُمْترََصً

دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع  ہک مہ ےس دیبعاہلل رمعی ےن انعف ےس ایبن ایک ہکمہ ےس ایعش نب ودیل ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دبعاالٰیلع نب دبعاالیلع ےن ایبن ایک، اہک 

ےتہک بت  «سمع اهلل ملن ِحده» بج امنز ںیم دالخ وہےت وت ےلہپ ریبکت رحتہمی ےتہک اور اسھت یہ رعف دینی رکےت۔ ایس رطح بج وہ روکع رکےت بت اور بج

کت  یلص اہلل ہیلع وملس اور بج دعقہ اوٰیل ےس اےتھٹ بت یھب رعف دینی رکےت۔ آپ ےن اس لعف وک یبن رکمیدوونں اہوھتں وک ااھٹےت  (رعف دینی رکےت) یھب

 (ایس رطح امنز ڑپاھ رکےت ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس ہک یبن رکمی) اچنہپای۔
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 :بَاُب وَْضِع اَْلُْمََن لََعَ الْيُْْسَى -87
 امنز ںیم داایں اہھت ابںیئ رپ رانھک: ابب

 142 :دحثی ربمن

ِِب َحاِزمٍ  َعنْ       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
َ
ْن يََّضَع "     :قَاَل       ،  َسْهِل بِْن َسْعدٍ  َعنْ       ،  أ

َ
ََكَن اّنَلاُس يُْؤَمُروَن أ

بُو َحاِزمٍ       ، "الَصاَلةِ الرَُجُل اَْلََد اَْلُْمََن لََعَ ِذَراِعِه الْيُْْسَى ِِف 
َ
ْعلَُمُه إََِل َينِِْم َذلَِك إََِل اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ََل،      :قَاَل أ

َ
أ

 .ُينََْم َذلَِك َولَْم َيُقْل َينِِْم      :قَاَل إِْسَماِعيُل       وََسلََم، 
ولوگں وک مکح دای اجات   ک رہمح اہلل ےس، اوہنں ےن اوباحزم نب دانیر ےس، اوہنں ےن لہس نب دعس ر ی اہلل ہنع ےس ہکمہ ےس دبعاہلل نب ہملسم یبنعق ےن ایبن ایک اامم ام

اچنہپےت ےھت۔ کت  یلص اہلل ہیلع وملس اھت ہک امنز ںیم داایں اہھت ابںیئ الکیئ رپ رںیھک، اوباحزم نب دانیر ےن ایبن ایک ہک ےھجم ایھچ رطح اید ےہ ہک آپ اےس روسل اہلل

 کت اچنہپیئ اجیت یھت ویں ںیہن اہک ہک اچنہپےت ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس اامسلیع نب ایب اوسی ےن اہک ہک ہی ابت یبن رکمی

 

 

 

 :بَاُب اْْلُُّشوِع ِِف الَصاَلةِ  -88
 امنز ںیم وشخع اک ایبن: ابب

 141 :دحثی ربمن

ِِب الِّزنَادِ  َعنْ       ،  َمالِك   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا
َ
ْعَرِج  َعِن       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ،  أ

َ
أ

َراُكْم َوَراَء َظْهِري َها ُهنَا َواهللَِ َما ََيََْف َعيََلَ       َهْل تََرْوَن قِبْلَِِت، "     :قَاَل       وََسلََم، 
َ
 ".ُرُكوُعُكْم َوََل ُخُّشوُعُكْم َوإِِِن ْل

اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس  مہ ےس اامسلیع نب ایب اوسی ےن ایبن ایک، اہک ہک ھجم ےس اامم ام ک رہمح اہلل ےن اوبازلاند ےس ایبن ایک، اوہنں ےن ارعج ےس، اوہنں ےن

ےہ۔ اہلل یک مسق اہمترا روکع اور اہمترا وشخع ھجم ےس ھچک اپھچ وہا ںیہن  (ہلبق یک رطف) رفامای ہک، ایک مت ےتھجمس وہ ہک ریما ہنم ادرھےن  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہک

 ےہ، ںیم ںیہمت اےنپ ےھچیپ ےس یھب داتھکی راتہ وہں۔
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 142 :دحثی ربمن

نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  َقتَاَدةَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  ُشْعَبةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُغنَْدر   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن بََّشارٍ  َحَدَثنَا
َ
َعِن اّنَليِِبِ       ،  أ

ِقيُموا الُرُكوَع َوالُسُجوَد فََواهللَِ ِإِِن "     :قَاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
َراُكْم ِمْن َبْعِدي، أ

َ
ِمْن َبْعِد َظْهِري إَِذا      :َوُرَبَما قَاَل        َْل

 ".َرَكْعتُْم وََسَجْدُتمْ 
نب ام ک ر ی  داتدہ ےس انس، وہ اسن مہ ےس دمحم نب اشبر ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس دنغر ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیم ےن

ںیم ںیہمت اےنپ ! رفامای روکع اور وجسد وپری رطح ایک رکو۔ اہلل یک مسق وملس ےنیلص اہلل ہیلع  آپ اہلل ہنع ےس ایبن رکےت ےھت اور وہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہک

 ۔(وت ںیم ںیہمت داتھکی وہں) ےھچیپ ےس یھب داتھکی راتہ وہں ای اس رطح اہک ہک ھٹیپ ےھچیپ ےس بج مت روکع رکےت وہ اور دجسہ رکےت وہ

 

 

 

 :بَاُب َما َيُقوُل َبْعَد اّتَلْكِبريِ  -89
 ہک ریبکت رحتہمی ےک دعب ایک ڑپاھ اجےئ ؟اس ابرے ںیم : ابب

 143 :دحثی ربمن

نٍَس  َعنْ       ،  َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َحْفُص ْبُن ُعَمرَ  َحَدَثنَا
َ
َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، "      ،  أ

َ
بَا بَْكٍر،       أ

َ
َوأ

َِ رَِب الَْعالَِمنَي سورة الفاَتة آية         ".2َوُعَمَر رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما ََكنُوا َيْفتَِتُحوَن الَصاَلَة ِب احْلَْمُد هلِل
یلص  یبن رکمی  اعتٰیل ہنع ےس ہکمہ ےس صفح نب رمع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن داتدہ ر ی اہلل ہنع ےک واےطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اسن ر ی اہلل

 ےس رشوع رکےت ےھت۔ « احلمد هلل رب العاملني» اور اوبرکب اور رمع ر ی اہلل امہنع امنز اہلل ہیلع وملس

 

 

 

 144 :دحثی ربمن

بُو  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُعَماَرُة ْبُن الَْقْعَقاِع  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْواِحِد ْبُن ِزَيادٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا
َ
أ

بُو ُهَريَْرةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُزرَْعةَ 
َ
نْيَ الِْقَراَءِة إِْسََكتًَة، ََكَن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَْسُكُت َبنْيَ اّتَلْكِبرِي َوبَ "     :قَاَل       ،  أ
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ْحِسبُُه،      :قَاَل       
َ
يَِم يَا رَُسوَل اهللَِ إِْسََكتَُك َبنْيَ اّتَلْكِبرِي َوالِْقَراَءِة َما َتُقوُل،       ُهنََيًة،      :قَاَل       أ

ُ
ِِب َوأ

َ
قُوُل اللَُهَم بَاِعْد      :قَاَل       َفُقلُْت بِأ

َ
أ

ِق َوالَْمْغرِِب، بَيِِْن َوبَ  ْبيَُض ِمَن اَِلنَِس،       نْيَ َخَّطايَاَي َكَما بَاَعْدَت َبنْيَ الَْمْْشِ
َ
اللَُهَم َّنِقِِن ِمَن اْْلََّطايَا َكَما ُينَََق اّثلَوُْب اْْل

 ".اللَُهَم اْغِسْل َخَّطايَاَي بِالَْماِء َواّثلَلِْج َوالرَْبَدِ       
ےن اہک ہک مہ  ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس دبعاولادح نب زاید ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس امعرہ نب  عاقع ےن ایبن ایک، اوہنں مہ ےس ومٰیس نب اامسلیع

ریبکت رحتہمی اور رقآت ےک  ہیلع وملس یلص اہلل روسل اہلل ےس اوبزرہع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن رفامای ہک

آپ رپ ریمے امں ابپ دفا وہں۔ آپ اس ریبکت ! درایمن وھتڑی دری پچ رےتہ ےھت۔ اوبزرہع ےن اہک ںیم اتھجمس وہں اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےن ویں اہک ای روسل اہلل

امهلل باعد بيِن وبني خّطاياى كما » ےن رفامای ہک ںیم ڑپاتھ وہں ملسیلص اہلل ہیلع و اور رقآت ےک درایمن یک اخومیش ےک چیب ںیم ایک ڑپےتھ ںیہ؟ آپ
امهلل اغسل خّطاياى باملاء واّثللج           امهلل نقِن من اْلّطايا كما ينَق اّثلوب اْلبيض من اِلنس،          باعدت بني املْشق واملغرب،

ےھجم انگوہں ےس اس رطح اپک رک ےسیج دیفس ڑپکا !  رشمق اور رغمب ںیم ےہ۔ اے اہللریمے اور ریمے انگوہں ےک درایمن اینت دوری رک ینتج! اے اہلل «والربد

 ریمے انگوہں وک اپین، ربف اور اوےل ےس دوھ ڈال۔! لیم ےس اپک وہات ےہ۔ اے اہلل

 

 

 

 :بَاب   -91
 (وسرج نہگ ےک وتق امنز : ) ابب

 145 :دحثی ربمن

ِِب َمْرَيمَ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  اْبُن أ ْخرَبَ

َ
ِِب ُملَيَْكةَ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  نَافُِع ْبُن ُعَمرَ  أ

َ
ِِب بَْكرٍ  َعنْ       ،  اْبُن أ

َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
َن "      ،  أ

َ
أ

َّطاَل الِْقيَ 
َ
َّطاَل الُرُكوَع،       اَم، اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َصىَل َصاَلَة الُْكُسوِف َفَقاَم فَأ

َ
َّطاَل الِْقيَاَم،       ُثَم َرَكَع فَأ

َ
ُثَم       ُثَم قَاَم فَأ

َّطاَل الُرُكوَع ُثَم َرَفَع، 
َ
َّطاَل الُسُجوَد ُثَم َرَفَع،       َرَكَع فَأ

َ
َّطاَل       ُثَم َسَجَد فَأ

َ
َّطاَل الُسُجوَد ُثَم قَاَم فَأ

َ
ُثَم َرَكَع       الِْقيَاَم، ُثَم َسَجَد فَأ

َّطاَل الِْقيَاَم، 
َ
َّطاَل الُرُكوَع ُثَم َرَفَع فَأ

َ
َّطاَل الُرُكوَع ُثَم َرَفَع،       فَأ

َ
َّطاَل الُسُجوَد ُثَم َرَفَع،       ُثَم َرَكَع فَأ

َ
َّطاَل       فََسَجَد فَأ

َ
ُثَم َسَجَد فَأ

ئْتُُكْم بِِقَّطاٍف ِمْن قَِّطافَِها،      :َقاَل فَ       الُسُجوَد ُثَم انرَْصََف،  ُت َعلَيَْها جَلِ
ْ
أ وََدنَْت ِمِِن اّنَلاُر       قَْد َدنَْت ِمِِن اجْلََنُة َحََّت لَِو اْجََتَ

نَا َمَعُهْم، 
َ
ْي رَِب َوأ

َ
نَُه قَاَل َُتِْدُشَها ِهَرة ،      َحََّت قُلُْت أ

َ
ة  َحِسبُْت أ

َ
ُن َهِذهِ قَالُوا َحبََستَْها َحََّت َماتَْت      :قُلُْت        فَإَِذا اْمَرأ

ْ
َما َشأ

ُكُل 
ْ
رَْسلَتَْها تَأ

َ
ّْطَعَمتَْها َوََل أ

َ
نَُه قَاَل       َحِسبُْت،      :قَاَل نَافِع        ، "ُجوًَع ََل أ

َ
رِْض      :أ

َ
ْو َخَّشاِش اْْل

َ
 .ِمْن َخِّشيِش أ
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ي کہ ےن اامسء تنب ایب رکب ےس ایبن ایک ہکمہ ےس دیعس نب ایب رممی ےن ایبن 
مل
ےن  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ایک، اہک ہک ںیمہ انعف نب رمع ےن ربخ دی، اہک ہک ھجم ےس انب ایب 

روکع ےس رس ااھٹای وت  بج ڑھکے وہےئ وت دری کت ڑھکے رےہ رھپ روکع ںیم ےئگ وت دری کت روکع ںیم رےہ۔ رھپ یلص اہلل ہیلع وملس وسرج نہگ یک امنز ڑپیھ۔ آپ

روکع ںیم ےئگ اور دری کت روکع یک احتل ںیم رےہ اور رھپ رس ااھٹای، رھپ دجسہ ایک اور دری کت دجسہ ںیم رےہ۔ رھپ رس ااھٹای اور رھپ  (دوابرہ) دری کت ڑھکے یہ رےہ۔ رھپ

ےن رس ااھٹای  یلص اہلل ہیلع وملس ع ایک اور دری کت روکع ںیم رےہ۔ رھپ آپدجسہ ایک اور دری کت دجسہ ںیم رےہ رھپ ڑھکے وہےئ اور دری کت ڑھکے یہ رےہ۔ رھپ روک

دجسہ ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس دری کت روکع یک احتل ںیم رےہ۔ رھپ رس ااھٹای۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس روکع ایک اور آپ (دوابرہ) اور دری کت ڑھکے رےہ۔ رھپ

ز ےس افرغ وہےئ وت رفامای ہک تنج ھجم ےس اینت زندکی وہ یئگ یھت ہک ارگ ںیم اچاتہ وت اس ےک وخوشں ںیم ےس وکیئ وخہش مت وک  ےل ےئگ اور دری کت دجسہ ںیم رےہ۔ بج امن

۔ انعف ایبن  وعرت وک داھکیوتڑ رک ال داتی اور ھجم ےس دوزخ یھب اینت رقبی وہ یئگ یھت ہک ںیم وبل ڑپا ہک ریمے ام ک ںیم وت اس ںیم ےس ںیہن وہں؟ ںیم ےن واہں اکی

ي کہ ےن التبای ہک اس وعرت وک اکی یلب ونچ ریہ یھت، ںیم ےن وپاھچ ہک اس یک ایک وہج ےہ؟ وجاب
مل
الم ہک اس وعرت ےن اس یلب وک  رکےت ںیہ ہک ےھجم ایخل ےہ ہک انب ایب 

ي کہ ابدنےھ راھک اھت اتآہکن وھبک یک وہج ےس وہ رم یئگ، ہن وت اس ےن اےس اھکان دای اور ہن وھچڑا 
مل
ہک وہ وخد ںیہک ےس اھک یتیل۔ انعف ےن ایبن ایک ہک ریما ایخل ےہ ہک انب ایب 

 ےن ویں اہک ہک ہن وھچڑا ہک وہ زنیم ےک ڑیکے وریغہ اھک یتیل۔

 

 

 

 :بَاُب َرفِْع ابْلَرَصِ إََِل اِْلَماِم ِِف الَصاَلةِ  -91
 امنز ںیم اامم یک رطف دانھکی: ابب

ْيتُُموِن      :قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف َصاَلِة الُْكُسوِف      :َوقَالَْت ََعئَِّشةُ 
َ
يُْت َجَهَنَم ََيِّْطُم َبْعُّضَها َبْعًّضا ِحنَي َرأ

َ
فََرأ

َخْرُت 
َ
 .تَأ

ہک ںیم ےن منہج دیھکی۔ اس اک ضعب ہصح ضعب وک اھک راہ اھت۔ بج مت ےن ےن وسرج نہگ یک امنز ںیم رفامای  یلص اہلل ہیلع وملس اور اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن اہک ہک یبن رکمی

 ےھچیپ رسک ایگ۔ (امنز ںیم) داھکی وت ںیم
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ْعَمُش  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْواِحدِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس  َحَدَثنَا
َ
ِِب َمْعَمرٍ  َعنْ       ،  بِْن ُعَمرْيٍ ُعَماَرَة  َعنْ       ،  اْْل

َ
     :قَاَل       ،  أ

 ِِف الُظْهِر َوالَْعرْصِ ؟ قَاَل "     : ِْلََباٍب قُلْنَا
ُ
َكاَن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيْقَرأ

َ
بَِم ُكنْتُْم َتْعِرفُوَن َذاَك ؟      :قُلْنَا      َّنَعْم،      :أ

 ".بِاْضِّطَراِب حِلْيَِتهِ      :َل قَا
اوبرمعم  (دبعاہلل نب ربخمہ) ےن مہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دبعاولادح ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اشمع ےن امعرہ نب ریمع ےس ایبن ایک، اوہنں

اور ھچک  (افہحت ےک وسا) رہظ اور رصع یک روتعکں ںیم یلص اہلل ہیلع وملس ایک روسل اہلل اھچےس، اوہنں ےن ایبن ایک ہک مہ ےن بابب نب ارت ر ی اہلل ہنع باحیب ےس وپ

یک داڑیھ ابمرک ےک  یلص اہلل ہیلع وملس رقآت رکےت ےھت؟ اوہنں ےن رفامای ہک اہں۔ مہ ےن رعض یک ہک آپ ولگ ہی ابت سک رطح ھجمس اجےت ےھت۔ رفامای ہک آپ

 ےنلہ ےس۔

 

 

 

 141 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا      ،  َحَجاج   َحَدَثنَا
َ
ّْنبَأ

َ
بُو إِْسَحاَق  أ

َ
اءُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبَْد اهللَِ ْبَن يَِّزيَد ََيُّْطُب  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  أ ،  الرَْبَ

َّنُهْم ََكنُوا      
َ
َسُه ِمَن الُرُكوِع قَاُموا ِقيَاًما َحََّت يََرْونَ إَِذا "َوََكَن َغرْيَ َكُذوٍب أ

ْ
ُه َصلَْوا َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فََرَفَع َرأ

 ".قَْد َسَجدَ 
دی، اہک ہک ںیم ےن دبعاہلل نب زیدی ر ی اہلل ہنع مہ ےس اجحج نب اہنمل ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ اوبااحسق رمعو نب دبعاہلل یعیبس ےن ربخ 

یلص  یبن رکمی (باحہب) بج وہ ےس انس ہک آپ ہبطخ دے رےہ ےھت۔ آپ ےن ایبن ایک ہک مہ ےس رباء نب اعزب ر ی اہلل ہنع ےن ایبن ایک اور وہ وھجےٹ ںیہن ےھت ہک

  ےک اسھت امنز ڑپےتھ وت یبن رکمی اہلل ہیلع وملس
م
سل

 یلص اہلل ہیلع و
ک

یلص اہلل ہیلع  ے روکع ےس رس ااھٹےن ےک دعب اس وتق کت ڑھکے رےتہ بج کت دےتھکی ہک آپ

 ۔(اس وتق وہ یھب دجسے ںیم اجےت) دجسہ ںیم  ےل ےئگ ںیہ وملس
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ْسلَمَ  َعنْ       ،  َمالِك   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا
َ
رَِضَ اهللَُ  َعبِْد اهللَِ بِْن َعَباٍس  َعنْ       ،  َعَّطاِء بِْن يََسارٍ  َعنْ       ،  َزيِْد بِْن أ

ْينَ      :قَالُوا      َخَسَفِت الَّشْمُس لََعَ َعْهِد رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فََصىَل،      :قَاَل       َعنُْهَما، 
َ
اَك َتنَاَولَْت يَا رَُسوَل اهللَِ َرأ

ْينَاَك تََكْعَكْعَت،       َشيْئًا ِِف َمَقاِمَك، 
َ
ِريُت اجْلََنَة، "     :قَاَل       ُثَم َرأ

ُ
َكلْتُْم ِمنُْه َما       َفتَنَاَولُْت ِمنَْها ُعنُْقوًدا،       إِِِن أ

َ
َخْذتُُه َْل

َ
َولَْو أ

 ".بَِقيَِت اُِلّْنيَا
 ےس، ، اوہنں ےن اہک ہک ےھجم اامم ام ک ےن زدی نب املس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اطعء نب اسیر ےس، اوہنں ےن دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنعمہ ےس اامسلیع ےن ایبن ایک

مہ ےن ! ےن وپاھچ ہک ای روسل اہللےن نہگ یک امنز ڑپیھ۔ ولوگں  یلص اہلل ہیلع وملس ےک دہع ںیم وسرج نہگ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اوہنں ےن رفامای ہک

ےن رفامای ہک ںیم ےن  یلص اہلل ہیلع وملس اینپ ہگج ےس ھچک ےنیل وک آےگ ڑبےھ ےھت رھپ مہ ےن داھکی ہک ھچک ےھچیپ ےٹہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس آپ (امنز ںیم) داھکی ہک

 تق کت مت اےس اھکےت رےتہ بج کت داین وموجد ےہ۔تنج دیھکی وت اس ںیم ےس اکی وخہش انیل اچاہ اور ارگ ںیم ےل اتیل وت اس و
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نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  ِهاَلُل ْبُن َعيَِلٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  فُلَيْح   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن ِسنَانٍ  َحَدَثنَا
َ
اّنَليِِبُ َصىَل ّنَلَا      :قَاَل       ،  أ

َشاَر بِيََديِْه قِبََل قِبْلَِة الَْمْسِجِد،       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
يُْت اآْلَن ُمنُْذ َصلَيُْت لَُكُم "     :ُثَم قَاَل       ُثَم َرقَا الِْمنرَْبَ فَأ

َ
لََقْد َرأ

َداِر، الَصاَلَة اجْلََنَة َواّنَلاَر ُمَمَثلَتنَْيِ ِِف قِبْلَ  َر ََكَْلَْوِم ِِف اْْلرَْيِ َوالَْشِ ثاََلثًا      ِة َهَذا اجْلِ
َ
 ".فَلَْم أ

ح نب نامیلن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس الہل نب یلع ےن ایبن ایک

فلي 

 اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس۔ مہ ےس دمحم نب انسن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس 

ےن مہ وک امنز ڑپاھیئ۔ رھپ ربنم رپ رشتفی الےئ اور اےنپ اہھت ےس ہلبق یک رطف ااشرہ رک ےک رفامای ہک ایھب بج ںیم امنز ڑپاھ  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی آپ ےن اہک ہک

یلص  آج یک رطح ریخ اور رش یھبک ںیہن دیھکی۔ آپراہ اھت وت تنج اور دوزخ وک اس دویار رپ داھکی۔ اس یک وصتریںی اس دویار ںیم ہلبق یک رطف ومندار وہںیئ وت ںیم ےن 

 ےن وقل ذموکر نیت ابر رفامای۔ اہلل ہیلع وملس
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نَا     :قَاَل        ، َعيَِلُ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب َعُروَبةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن َسِعيدٍ  أ

َ
نَ       ،  َقتَاَدةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  اْبُن أ

َ
نََس  أ

َ
أ

بَْصارَُهْم إََِل الَسَماِء ِِف َصاَلتِِهْم، "     :وََسلَمَ قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه      :قَاَل       َحَدَثُهْم،  ْبَن َمالٍِك 
َ
قَْواٍم يَْرَفُعوَن أ

َ
َما بَاُل أ

بَْصارُُهمْ      :فَاْشتََد قَْوَُلُ ِِف َذلَِك َحََّت قَاَل       
َ
ْو ّتَلُْخَّطَفَن أ

َ
 ".ََلَنْتَُهَن َعْن َذلَِك أ

ں ےن اہک ہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس اطقن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس دیعس نب برہان انب ایب رعوہب ےن ایبن ایک، مہ ےس یلع نب دبعاہلل دمینی ےن ایبن ایک، اوہن

احل ےہ وج امنز ںیم ےن رفامای۔ ولوگں اک ایک  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس داتدہ ےن ایبن ایک ہک اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےن ان ےس ایبن ایک ہک

ےن رفامای ہک ولگ اس رحتک  یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس ےس اہنتی یتخس ےس رواک۔ اہیں کت آپ یلص اہلل ہیلع وملس اینپ رظنںی آامسن یک رطف ااھٹےت ںیہ۔ آپ

 ےس ابز آ اجںیئ ورہن ان یک انیبیئ اکچ یل اجےئ یگ۔

 

 

 

 :بَاُب اَِلّتْلَِفاِت ِِف الَصاَلةِ  -93
 امنز ںیم ادرھ ادرھ دانھکی اسیک ےہ ؟: ابب

 151 :دحثی ربمن

ْحوَِص  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
بُو اْْل

َ
ْشَعُث ْبُن ُسلَيْمٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  أ

َ
وقٍ  َعنْ       ،  أ ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  َمْْسُ

لُْت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َعِن اَِلّتْلَِفاِت ِِف الَصاَلِة ؟ َفَقاَل "     :قَالَْت       
َ
ُهَو اْخِتاَلس  ََيْتَِلُسُه الَّشيَّْطاُن ِمْن      :َسأ

 ".َصاَلِة الَْعبْدِ 
نب میلس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اثعش نب میلس ےن ایبن ایک اےنپ وا د ےک واےطس ےس، اوہنں ےن مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اوباالوحص السم 

ےس امنز ںیم ادرھ ادرھ دےنھکی ےک ابرے ںیم وپاھچ۔  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن روسل اہلل رسموق نب ادجع ےس، اوہنں ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس آپ ےن التبای ہک

 ےن رفامای ہک ہی وت ڈاہک ےہ وج اطیشن دنبے یک امنز رپ ڈااتل ےہ۔ ہیلع وملسیلص اہلل  آپ
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ّن اّنَليِِبَ َصىَل "      ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَةُ  َحَدَثنَا
َ
اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َصىَل ِِف أ

 ، ْعاَلم 
َ
يَصٍة لََها أ ْعاَلُم َهِذهِ،      :َفَقاَل       ََخِ

َ
نِْبَجاِّنَيةٍ       َشَغلَتِِْن أ

َ
تُوِن بِأ

ْ
ِِب َجْهٍم َوأ

َ
 ".اْذَهبُوا بَِها إََِل أ

یلص اہلل  یبن رکمی ےس ایبن ایک، اوہنں ےن رعوہ ےس، اوہنں ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس ہکمہ ےس ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ایفسن نب ہنییع ےن زرہی 

اجبےئ اس ) ر ان ےسےن اکی داھری دار اچدر ںیم امنز ڑپیھ۔ رھپ رفامای ہک اس ےک  شق و اگنر ےن ےھجم اغلف رک دای۔ اےس ےل اج رک اوبمہج وک واسپ رک دو او ہیلع وملس

 الؤ۔اسدی اچدر امگن  (ےک

 

 

 

ْو بَُصاقًا ِِف الِْقبْلَةِ  -94
َ
ْو يََرى َشيْئًا أ

َ
ُل بِِه أ ْمٍر َيْْنِ

َ
 :بَاُب َهْل يَلْتَِفُت ْل

 (وت اافتلت ںیم وکیئ ابقتح ںیہن ) ارگ امنزی رپ وکیئ احدہث وہ ای امنزی وکیئ ربی زیچ دےھکی ای ہلبق یک دویار رپ وھتک دےھکی : ابب

ى اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :َوقَاَل َسْهل
َ
بُو بَْكٍر رَِضَ اهللَُ َعنُْه فََرأ

َ
 .اّتْلََفَت أ

 وک داھکی۔ یلص اہلل ہیلع وملس اور لہس نب دعس ےن اہک اوبرکب ر ی اہلل ہنع ےن اافتلت ایک وت یبن رکمی
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نَُه قَاَل       ،  ابِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  ََلْث   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيدٍ  َحَدَثنَا
َ
ى اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم      :أ

َ
َرأ

َحَدُكْم إَِذا ََكَن ِِف الَصاَلِة "     :ُثَم قَاَل ِحنَي انرَْصََف       فََحَتَها،       ُُنَاَمًة ِِف قِبْلَِة الَْمْسِجِد وَُهَو يَُصيَِل َبنْيَ يََدِي اّنَلاِس، 
َ
إَِن أ

َحد  قِبََل وَْجِهِه ِِف الَصاَلةِ       فَإَِن اهللََ قِبََل وَْجِهِه، 
َ
ِِب َرَوادٍ        ،  ُموََس ْبُن ُعْقبَةَ  َرَواهُ       ، "فاََل يَتَنََخَمَن أ

َ
 . نَافِعٍ  َعنْ       ،  َواْبُن أ
یلص اہلل  روسل اہلل ےن التبای ہکمہ ےس ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ثیل نب دعس ےن انعف ےس ایبن ایک، اوہنں ےن انب رمع ر ی اہلل امہنع ےس آپ 

امنز یہ ) ےن یلص اہلل ہیلع وملس ولوگں وک امنز ڑپاھ رےہ ےھت۔ آپاس وتق  یلص اہلل ہیلع وملس ےن دجسم ںیم ہلبق یک دویار رپ رٹنی دیھکی۔ آپ ہیلع وملس

رفامای ہک بج وکیئ امنز ںیم وہات ےہ وت اہلل اعتٰیل اس ےک ہنم ےک اسےنم وہات ےہ۔  وملس ےنیلص اہلل ہیلع  رٹنی وک رھکچ ڈاال۔ رھپ امنز ےس افرغ وہےن ےک دعب آپ (ںیم

 ہن وھتےک۔ اس دحثی یک رواتی ومٰیس نب ہبقع اور دبعازعلزی انب ایب رواد ےن انعف ےس یک۔اس ےیل وکیئ صخش اسےنم یک رطف امنز ںیم 
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ِن      :َقاَل       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعنْ       ،  ُعَقيٍْل  َعنْ       ،  ََلُْث ْبُن َسْعدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَس   أ

َ
بَيْنََما "     :قَاَل       ،  أ

ُهْم إََِل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َكَّشَف ِسَْتَ 
ْ
ُحْجَرِة ََعئَِّشَة َفنََظَر إََِلِْهْم  الُْمْسِلُموَن ِِف َصاَلِة الَْفْجِر لَْم َيْفَجأ

نَُه يُِريُد اْْلُُروَج       وَُهْم ُصُفوف  َفتَبََسَم يَّْضَحُك، 
َ
بُو بَْكٍر رَِضَ اهللَُ َعنُْه لََعَ َعِقبَيِْه َِلَِصَل ََلُ الَصَف َفَظَن أ

َ
َونََكَص أ
ْن َيْفتَتِنُوا ِِف َصاَلتِِهْم، 

َ
ْرََّخ الِسَْتَ َوتُُوِِّفَ       وََهَم الُْمْسِلُموَن أ

َ
تُِموا َصاَلتَُكْم فَأ

َ
َشاَر إََِلِْهْم أ

َ
 ". ِمْن آِخِر َذلَِك اَْلَْومِ فَأ

 اہشب ےس، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ٰییحی نب ریکب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ثیل نب دعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن لیقع نب اخ د ےس ایبن ایک، اوہنں ےن انب

یلص اہلل ہیلع  املسمن رجف یک امنز ڑپھ رےہ ےھت، ااچکن روسل اہلل (ےک رمض وافت ںیم یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی) ےھجم اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےن ربخ دی ہک

وخیش ) یلص اہلل ہیلع وملس ےن باحہب وک داھکی۔ بس ولگ ںیفص ابدنےھ وہےئ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےک رجحہ ےس رپدہ اٹہای۔ آپ وملس

یلص  ےھچیپ انٹہ اچاہ اتہک فص ںیم لم اجںیئ۔ آپ ےن اھجمس ہک یبن رکمی (وک دھکی رک یلص اہلل ہیلع وملس آپ) اوبرکب ر ی اہلل ہنع ےنوخب لھک رک رکسماےئ اور  (ےس

یلص اہلل   یبن رکمیامنز یہ وھچڑ دںی ےگ۔ نکیل (وک دھکی رک وخیش ےس اس دقر ےبرقار وہےئ ہک وگای یلص اہلل ہیلع وملس آپ) رشتفی ال رےہ ںیہ۔ باحہب اہلل ہیلع وملس

 وافت اپیئ۔ وملس ےنیلص اہلل ہیلع  ےن ااشرہ ایک ہک اینپ امنز وپری رک ول اور رپدہ ڈال ایل۔ ایس دن اچتش وک آپ ہیلع وملس

 

 

 

ُموِم ِِف الَصلََواِت َُكَِها ِِف احْلرَََّضِ َوالَسَفِر َوَما  -95
ْ
جُيَْهُر ِفيَها َوَما بَاُب وُُجوِب الِْقَراَءِة لِْلَِماِم َوالَْمأ

 :َُيَافَُت 
 اامم اور دتقمی ےک ےیل رقآت اک وابج وہان ، رضح اور رفس رہ احتل ںیم ، رسی اور رہجی بس امنزوں ںیم: ابب

 155 :دحثی ربمن

بُو َعَوانَةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس  َحَدَثنَا
َ
ْهُل "     :قَاَل       ،  َجابِِر بِْن َسُمَرةَ  َعنْ       ،  الَْمِلِك ْبُن ُعَمرْيٍ َعبُْد  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
َشََك أ

نَُه ََل َُيِْسُن يَُصيَِل،       إََِل ُعَمَر رَِضَ اهللَُ َعنُْه،  َسْعًدا الُْكوفَةِ 
َ
رَْسَل       َفَعَّزََلُ َواْستَْعَمَل َعلَيِْهْم َعَماًرا فََّشَكْوا َحََّت َذَكُروا أ

َ
فَأ

بَا إِْسَحاَق،      :َفَقاَل       إََِلِْه، 
َ
نََك ََل َُتِْسُن تَُصيَِل،       يَا أ

َ
بُو إِْسَحاَق       إَِن َهُؤََلِء يَّْزُعُموَن أ

َ
َصيَِل بِِهْم      :قَاَل أ

ُ
نَا َواهللَِ فَإِِِن ُكنُْت أ

َ
َما أ

َ
أ
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ْخَريَ َصاَلَة رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ 
ُ
ِخُف ِِف اْْل

ُ
وََلنَْيِ َوأ

ُ
ْرُكُد ِِف اْْل

َ
َصيَِل َصاَلَة الِْعَّشاِء فَأ

ُ
ْخِرُم َعنَْها أ

َ
،  َعلَيِْه وََسلََم َما أ نْيِ

بَا إِْسَحاَق،      :قَاَل       
َ
ْو رَِجاًَل إََِل الُْكوفَِة فَسَ       َذاَك الَظُن بَِك يَا أ

َ
رَْسَل َمَعُه رَُجاًل أ

َ
ْهَل الُْكوفَِة َولَْم يََدْع َمْسِجًدا فَأ

َ
َل َعنُْه أ

َ
أ

َل َعنُْه َوُيثْنُوَن َمْعُروفًا، 
َ
بَا       إََِل َسأ

َ
َساَمُة ْبُن َقتَاَدَة يُْكََن أ

ُ
َحََّت َدَخَل َمْسِجًدا بِلَِِن َعبٍْس َفَقاَم رَُجل  ِمنُْهْم ُيَقاُل ََلُ أ

َما إِْذ نَّشَ      :َسْعَدَة قَاَل 
َ
َيِة َوََل َيْقِسُم بِالَسِوَيِة َوََل َيْعِدُل ِِف الَْقِّضَيِة، أ َما      :قَاَل َسْعد        ْدَتنَا فَإَِن َسْعًدا ََكَن ََل يَِسرُي بِالَْسِ

َ
أ

ْدُعَوَن بِثاََلٍث، 
َ
، اللَُهَم إِْن ََكَن َعبُْدَك َهَذا ََكِذبًا قَاَم ِرَياًء وَسُ       َواهللَِ َْل ِّطْل َفْقَرُه وََعِرْضُه بِالِْفَِتِ

َ
ِّطْل ُعْمَرُه َوأ

َ
َوََكَن       ْمَعًة فَأ

َصابَتِِْن َدْعَوُة َسْعٍد، 
َ
ْيتُُه َبْعُد قَْد َسَقَّط َحاِجبَاُه لََعَ      :قَاَل َعبُْد الَْمِلِك       َبْعُد إَِذا ُسئَِل َيُقوُل َشيْخ  َكِبري  َمْفتُون  أ

َ
نَا َرأ

َ
فَأ

، عَ   ".َوإِنَُه ََلَتََعَرُض لِلَْجَواِري ِِف الُّطُرِق َيْغِمُّزُهنَ       يْنَيِْه ِمَن الِْكرَبِ
ر ی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دبعاکلمل نب ریمع ےن اجرب نب رمس

ک

 

 ش
ن

ہ ر ی اہلل ہنع ےس ایبن ایک، اہک مہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اوبوعاہن واضح 

امعر ر ی اہلل ہنع وک وکہف الہ وکہف ےن دعس نب ایب واقص ر ی اہلل ہنع یک رمع افروق ر ی اہلل ہنع ےس اکشتی یک۔ اس ےیل رمع ر ی اہلل ہنع ےن ان وک زغمول رک ےک  ہک

۔ انچہچن رمع ر ی اہلل ہنع ےن ان وک الب اجیھب۔ آپ ےن ان ےس اک احمک انبای، وت وکہف واولں ےن دعس ےک قلعتم اہیں کت ہہک دای ہک وہ وت ایھچ رطح امنز یھب ںیہن ڑپاھ ےتکس

یلص اہلل ہیلع  ںیم وت اںیہن یبن رکمی! ان وکہف واولں اک ایخل ےہ ہک مت ایھچ رطح امنز ںیہن ڑپاھ ےتکس وہ۔ اس رپ آپ ےن وجاب دای ہک اہلل یک مسق! وپاھچ ہک اے اوبااحسق

یبمل رکات اور دورسی دو رںیتعک یکلہ ڑپاھات۔ رمع  (رقآت) وکاتیہ ںیہن رکات اشعء یک امنز ڑپاھات وت اس یک دو یلہپ راعکت ںیمیہ یک رطح امنز ڑپاھات اھت، اس ںیم  وملس

اقدص ےن رہ رہ دجسم ھجم وک مت ےس ادیم یھب یہی یھت۔ رھپ آپ ےن دعس ر ی اہلل ہنع ےک اسھت اکی ای یئک آدویمں وک وکہف اجیھب۔ ! ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہک اے اوبااحسق

اوبدعسہ یھت ڑھکا وہا۔ اس ںیم اج رک ان ےک قلعتم وپاھچ۔ بس ےن آپ یک رعتفی یک نکیل بج دجسم ینب سبع ںیم ےئگ۔ وت اکی صخش سج اک انم ااسہم نب داتدہ اور تینک 

د رکےت ےھت، ہن امل تمینغ یک میسقت حیحص رکےت ےھت اور ہن ےلصیف ںیم دعس ہن وفج ےک اسھت وخد اہج (ےینس ہک) ےن اہک ہک بج آپ ےن اہلل اک واہطس دے رک وپاھچ ےہ وت

ارگ ریتا ہی دنبہ وھجاٹ ! نیت داعںیئ رکات وہں۔ اے اہلل (اہمتری اس ابت رپ) رفامای ہک اہلل یک مسق ںیم (ہی نس رک) دعل و ااصنف رکےت ےھت۔ دعس ر ی اہلل ہنع ےن

وہ صخش اس درہج نداحل وہا ) وت اس یک رمعدراز رک اور اےس وخب اتحمج انب اور اےس ونتفں ںیم التبم رک۔ اس ےک دعب ےہ اور رصف رای و ومند ےک ےیل ڑھکا وہا ےہ

وھبںی   ےن اےس داھکی اس یکبج اس ےس وپاھچ اجات وت اتہک ہک اکی وبڑاھ اور رپاشین احل وہں ےھجم دعس ر ی اہلل ہنع یک ندداع گل یئگ۔ دبعاکلمل ےن ایبن ایک ہک ںیم (ہک

 ڑباھےپ یک وہج ےس آوھکنں رپ آ یئگ یھت۔ نکیل اب یھب راوتسں ںیم وہ ڑلویکں وک ڑیھچات۔
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ُعبَاَدَة بِْن  َعنْ       ،  بِْن الَربِيعِ َُمُْموِد  َعنْ       ،  الُّزْهِرُي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل       ،  الَصاِمِت 

َ
 بَِفاَِتَِة الِْكتَاِب "     :أ

ْ
 ".ََل َصاَلَة لَِمْن لَْم َيْقَرأ

نب ہنییع ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس زرہی ےن ایبن ایک ومحمد نب رعیب ےس، اوہنں ےن ابعدہ نب مہ ےس یلع نب دبعاہلل دمینی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ایفسن 

 ےن رفامای، سج صخش ےن وسرۃ افہحت ہن ڑپیھ اس یک امنز ںیہن وہیئ۔ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل اصتم ر ی اہلل ہنع ےس ہک
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ِِب َسِعيدٍ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُعبَيِْد اهللَِ  َعنْ       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن بََّشارٍ  َحَدَثنَا
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َسِعيُد ْبُن أ

َ
ِِب  َعنْ       ،  أ

َ
أ

َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َدَخَل الَْمسْ "      ،  ُهَريَْرةَ 
َ
ِجَد فََدَخَل رَُجل  َفَصىَل فََسلََم لََعَ اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، أ

     :َفَقاَل       ِه وََسلََم، فَرََجَع يَُصيَِل َكَما َصىَل ُثَم َجاَء فََسلََم لََعَ اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيْ       ارِْجْع فََصِل َفإِنََك لَْم تَُصِل،      :فََرَد َوقَاَل       
ْحِسُن َغرْيَُه َفَعلِْمِِن،      :َفَقاَل       ارِْجْع فََصِل فَإِنََك لَْم تَُصِل ثاََلثًا، 

ُ
ي َبَعثََك بِاحْلَِق َما أ إَِذا ُقْمَت إََِل الَصاَلِة      :َفَقاَل       َواَِلِ

 ،  َما تَيََْسَ       فََكرِبْ
ْ
ُثَم اْسُجْد َحََّت       ُثَم اْرَفْع َحََّت َتْعِدَل قَائًِما،       ُثَم اْرَكْع َحََّت َتّْطَمنِِئَ َراِكًعا،        َمَعَك ِمَن الُْقْرآِن، ُثَم اقَْرأ

 ".َهاُثَم اْرَفْع َحََّت َتّْطَمنِِئَ َجالًِسا َواْفَعْل َذلَِك ِِف َصاَلتَِك َُكِ       َتّْطَمنِِئَ َساِجًدا، 
ربقمی ےن اےنپ ابپ اوبدیعس ربقمی مہ ےس دمحم نب اشبر ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس اطقن ےن دیبعاہلل رمعی ےس ایبن ایک، اہک ہک ھجم ےس دیعس نب ایب دیعس 

رشتفی الےئ اس ےک دعب اکی اور صخش آای۔ اس ےن امنز ڑپیھ، رھپ یبن دجسم ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس ہک

 یک رطح وک السم ایک۔ آپ ےن السم اک وجاب دے رک رفامای ہک واسپ اجؤ اور رھپ امنز ڑپھ، ویکہکن وت ےن امنز ںیہن ڑپیھ۔ وہ صخش واسپ ایگ اور ےلہپ یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

نکیل آپ ےن اس رمہبت یھب یہی رفامای ہک واسپ اج اور دوابرہ امنز ڑپھ، ویکہکن وت ےن امنز ںیہن ڑپیھ۔ آپ ےن اس رطح نیت رمہبت ایک۔ امنز ڑپیھ اور رھپ آ رک السم ایک۔ 

 امنز اھکس سج ےن آپ وک قح ےک اسھت وعبمث ایک ےہ۔ ںیم اس ےک العوہ اور وکیئ ااھچ رطہقی ںیہن اجاتن، اس ےیل آپ ےھجم! آرخ اس صخش ےن اہک ہک اس ذات یک مسق

 ے۔ آپ ےن رفامای ہک بج امنز ےک ےیل ڑھکا وہ وت ےلہپ ریبکت رحتہمی ہہک۔ رھپ آاسین ےک اسھت انتج رقآن ھجت وک اید وہ اس یک التو
ی

 

ی
 
ح
پ 

ت رک۔ اس ےک دعب روکع رک، ایھچ د

ےک اسھت۔ رھپ رس ااھٹ اور ایھچ رطح ھٹیب اج۔ ایس رطح اینپ امتم امنز  رطح ےس روکع وہ ےل وت رھپ رس ااھٹ رک وپری رطح ڑھکا وہ اج۔ اس ےک دعب دجسہ رک وپرے اانیمطن

 وپری رک۔
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بُو اّنُلْعَمانِ  َحَدَثنَا
َ
بُو َعَوانَةَ  َحَدَثنَا      ،  أ

َ
ُكنُْت "     : َسْعد   قَاَل      :قَاَل       ،  َجابِِر بِْن َسُمَرةَ  َعنْ       ،  الَْمِلِك بِْن ُعَمرْيٍ َعبِْد  َعنْ       ،  أ

ْخِرُم َعنَْها، 
َ
َصيَِل بِِهْم َصاَلَة رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َصاَلَِتِ الَْعِِشِ ََل أ

ُ
وََلنَْيِ       أ

ُ
ْرُكُد ِِف اْْل

َ
ْحِذُف ِِف أ

َ
َوأ

ْخَرَينْيِ 
ُ
 .َذلَِك الَظُن بَِك      :َفَقاَل ُعَمُر رَِضَ اهللَُ َعنْهُ       ، "اْْل

ر ی ےن دبعاکلمل نب ریمع ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اجرب نب 
ک

 

 ش
ن

رمسہ ےس ہک دعس نب ایب واقص مہ ےس اوباامعنلن دمحم نب لضف ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اوبوعاہن واضح 

یک رطح امنز ڑپاھات اھت۔ رہظ اور رصع یک دوونں امنزںی، یسک مسق اک صقن  یلص اہلل ہیلع وملس وک یبن رکمی (وکہف واولں) ںیم ان ر ی اہلل ہنع ےن رمع ر ی اہلل ہنع ےس اہک

 ےن رفامای ہک ھجم وک مت ےس ادیم یھب یہی یھت۔ان ںیم ںیہن وھچڑات اھت۔ یلہپ دو رںیتعک یبمل ڑپاتھ اور دورسی دو رںیتعک یکلہ۔ وت رمع ر ی اہلل ہنع 
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بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  َشيْبَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن أ

َ
َصىَل اهللَُ  ََكَن اّنَليِِبُ "     :قَاَل       ،  أ

وََلَنْيِ ِمْن َصاَلِة الُظْهِر بَِفاَِتَِة الِْكتَاِب وَُسوَرَتنْيِ يُ 
ُ
 ِِف الَرْكَعتنَْيِ اْْل

ُ
وََّل َوُيَقرِصُ ِِف اّثلَاِّنيَِة َعلَيِْه وََسلََم َيْقَرأ

ُ
َّطِوُل ِِف اْْل

ْحيَانًا، 
َ
 ِِف الْعَ       َويُْسِمُع اآْليََة أ

ُ
وََّل َوََكَن َيْقَرأ

ُ
وََّل َوََكَن ُيَّطِوُل ِِف الَرْكَعِة اْْل

ُ
رْصِ بَِفاَِتَِة الِْكتَاِب وَُسوَرَتنْيِ َوََكَن ُيَّطِوُل ِِف اْْل

 ".ِمْن َصاَلِة الُصبِْح َوُيَقرِصُ ِِف اّثلَاِّنيَةِ 
ں ےن ٰییحی نب ایب ریثک ےس ایبن ایک، اوہنں ےن دبعاہلل نب ایب داتدہ ےس، مہ ےس اوبمیعن لضف نب دنیک ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ابیشن ےن ایبن ایک، اوہن

رہظ یک یلہپ دو روتعکں ںیم وسرۃ افہحت اور رہ رتعک ںیم اکی اکی وسرت ڑپےتھ ےھت، ان  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اوہنں ےن اےنپ ابپ اوبداتدہ ر ی اہلل ہنع ےس ہک

وسرۃ افہحت اور  یلص اہلل ہیلع وملس دو رںیتعک یکلہ ڑپاھےت ےھت یھبک یھبک مہ وک یھب وکیئ آتی انس دای رکےت ےھت۔ رصع ںیم آپںیم یھب رقآت رکےت ےھت نکیل آرخی 

 وسرںیت ڑپےتھ ےھت، اس یک یھب یلہپ دو رںیتعک یبمل ڑپےتھ۔ ایس رطح حبص یک امنز یک یلہپ رتعک یبمل رکےت اور دورسی یکلہ۔

 



 حیحص اخبری دلج1   کتاب اذان کے مسائل کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  513 

 

 

 112 :دحثی ربمن

ِِب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُعَمُر ْبُن َحْفٍص  َثنَاَحدَ 
َ
ْعَمُش  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ِِب َمْعَمرٍ  َعنْ       ،  ُعَماَرةُ  َحَدثَِِن       ،  اْْل

َ
     :قَاَل       ،  أ

ّنْلَا"
َ
َكاَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم  َخَبابًاَسأ

َ
، أ  ِِف الُظْهِر َوالَْعرْصِ

ُ
ٍء ُكنْتُْم َتْعِرفُوَن،       َّنَعْم،      :قَاَل       َيْقَرأ ِي َِشْ

َ
     :قَاَل       قُلْنَا بِأ

 ".بِاْضِّطَراِب حِلْيَِتهِ 
ایبن ایک، اہک ہک ھجم ےس امعرہ نب ریمع ےن ایبن ایک  مہ ےس رمع نب صفح ےن ایبن ایک ہک اہک مہ ےس ریمے وا د ےن، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس نامیلن نب برہان اشمع ےن

  ایک یبن رکمی اوبرمعم دبعاہلل نب ربخمہ ےس، اہک ہک مہ ےن بابب نب ارت ےس وپاھچ

م
سل

 ر  اور رصع ںیم رقآت ایک رکےت ےھت؟ وت اوہنں ےن التبای ہک اہں، مہ یلص اہلل ہیلع و
ہ

 

ظ

 یک داڑیھ ابمرک ےک ےنلہ ےس۔ یلص اہلل ہیلع وملس رفامای ہک آپ ےن وپاھچ ہک آپ ولوگں وک سک رطح ولعمم وہات اھت؟
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ْعَمِش  َعِن       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا
َ
ِِب َمْعَمرٍ  َعنْ       ،  ُعَماَرَة بِْن ُعَمرْيٍ  َعنْ       ،  اْْل

َ
     :قَاَل       ،  أ

رَِت قُلْتُ 
َ
، "     : ِلَخَباِب بِْن اْْل  ِِف الُظْهِر َوالَْعرْصِ

ُ
َكاَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيْقَرأ

َ
ٍء      :قَاَل       َّنَعْم،      :قَاَل       أ ِي َِشْ

َ
قُلُْت بِأ

 ".بِاْضِّطَراِب حِلْيَِتهِ      :قَاَل       ُكنْتُْم َتْعلَُموَن قَِراَءتَُه، 
ہک ںیم ےن بابب نب  مہ ےس دمحم نب ویفس دنکیبی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ایفسن نب ہنییع ےن اشمع ےس، اوہنں ےن امعرہ نب ریمع ےس، اوہنں ےن اوبرمعم ےس

یلص اہلل ہیلع  ںیم ےن اہک ہک یبن رکمی! رہظ اور رصع یک امنزوں ںیم رقآت ایک رکےت ےھت؟ وت اوہنں ےن اہک ہک اہں یلص اہلل ہیلع وملس ایک یبن رکمی  ہکاالرت ےس وپاھچ

 یک داڑیھ ابمرک ےک ےنلہ ےس۔ یلص اہلل ہیلع وملس یک رقآت رکےن وک آپ ولگ سک رطح ولعمم رک ہ ےت ےھت؟ رفامای ہک آپ وملس
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 112 :دحثی ربمن

ِِب َكِثريٍ  َعنْ       ،  ِهَّشامٍ  َعنْ       ،  الَْميِِّكُ ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  ََيََْي بِْن أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن أ

َ
ََكَن "     :قَاَل       ،  أ

 ِِف الَرْكَعتنَْيِ ِمَن الُظْهِر َوالَْعرْصِ بَِفاَِتَِة الِْكتَاِب وَُسوَرٍة ُسوَرٍة، اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه 
ُ
ْحيَانًا      وََسلََم َيْقَرأ

َ
 ".َويُْسِمُعنَا اآْليََة أ

 نب ایب داتدہ ےس، اوہنں ےن اےنپ ابپ اوبداتدہ ر ی مہ ےس یکم نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن ماشم دوتسایئ ےس، اوہنں ےن ٰییحی نب ایب ریثک ےس، اوہنں ےن دبعاہلل

یھبک یھبک وکیئ آتی  یلص اہلل ہیلع وملس رہظ اور رصع یک دو راعکت ںیم وسرۃ افہحت اور اکی اکی وسرۃ ڑپےتھ ےھت۔ اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اہلل ہنع ےس ہک

 ںیمہ انس یھب دای رکےت۔

 

 

 

 :ِِف الَْمْغرِِب بَاُب الِْقَراَءِة  -98
 امنز رغمب ںیم رقآت اک ایبن: ابب

 113 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ابِْن  َعنْ       ،  ُعبَيِْد اهللَِ بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن ُعتْبَةَ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالِك   أ

نَُه قَاَل       رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما،  َعَباٍس 
َ
َم الَْفّْضِل  إِنَ      :أ

ُ
  أ

ُ
،      :َفَقالَْت       َوالُْمرَْسالِت ُعْرفًا، "َسِمَعتُْه وَُهَو َيْقَرأ َواهللَِ لََقْد       يَا ُبَِنَ

 بَِها ِِف الَْمْغرِِب  َذَكْرتَِِن بِِقَراَءتَِك َهِذهِ الُسوَرَة إَِّنَها آَلِخُر َما
ُ
 ".َسِمْعُت ِمْن رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيْقَرأ

ی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ اامم ام ک ےن انب اہشب ےس ربخ دی، اوہنں ےن دیبعاہلل نب دبعاہلل نب

ی س

 

ي

 

ت

 ہبتع ےس ایبن ایک، اوہنں مہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

ڑپےتھ وہےئ انس۔ رھپ اہک ہک  «واملرسالت عرفا» ےن اںیہن (ان یک امں) ام لضف ر ی اہلل اہنع دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہکےن 

 یہی وسرت ڑپےتھ وہےئ یتنس یھت۔وک رغمب ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس مت ےن اس وسرت یک التوت رک ےک ےھجم اید دالای۔ ںیم آرخ رمع ںیم یبن رکمی! اے ےٹیب

 

 

 

 114 :دحثی ربمن

بُو ََعِصمٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب ُملَيَْكةَ  َعنْ       ،  ابِْن ُجَريٍْج  َعِن       ،  أ

َ
قَاَل      :قَاَل       ،  َمْرَواَن بِْن احْلََكمِ  َعنْ       ،  ُعْرَوَة بِْن الُّزَبرْيِ  َعنْ       ،  ابِْن أ

 ِِف الَْمْغرِِب بِِقَصاٍر،      : ثَابٍِت َزيُْد ْبُن  ِِل 
ُ
 بُِّطوِل الُّطوََلنَْيِ "َوقَْد َسِمْعُت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       َما لََك َتْقَرأ

ُ
 ".َيْقَرأ
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ي کہ
مل
ےس، اوہنں ےن رعوہ نب زریب ےس، اوہنں ےن  (دبعاہللزریہ نب ) مہ ےس اوباعمص لیبن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن دبعاکلمل انب رججی ےس، اوہنں ےن انب ایب 

یلص اہلل ہیلع  زدی نب اثتب ےن ےھجم وٹاک ہک ںیہمت ایک وہ ایگ ےہ ہک مت رغمب ںیم وھچیٹ وھچیٹ وسرںیت ڑپےتھ وہ۔ ںیم ےن یبن رکمی رموان نب مکح ےس، اس ےن اہک

 وک دو یبمل وسروتں ںیم ےس اکی وسرت ڑپےتھ وہےئ انس۔ وملس

 

 

 

 :بَاُب اجْلَْهِر ِِف الَْمْغرِِب  -99
 (اچےیہ ) امنز رغمب ںیم دنلب آواز ےس رقآن ڑپانھ : ابب

 115 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ُمّْطِعمٍ ُُمََمِد بِْن ُجبرَْيِ بِْن  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالِك   أ

َ
     :قَاَل       ،  أ

 ِِف الَْمْغرِِب بِالُّطورِ "
َ
 ".َسِمْعُت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قََرأ

ی ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ اامم ام ک ےن انب اہشب ےس ربخ دی، اوہنں ےن دمحم نب ریبج نب 

ی س

 

ي

 

ت

ریبج نب ) معطم ےس، اوہنں ےن اےنپ ابپمہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

 وک رغمب ںیم وسرۃ اوطلر ڑپےتھ وہےئ انس اھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن روسل اہلل ےس، اوہنں ےن ایبن ایک ہک (معطم

 

 

 

 :بَاُب اجْلَْهِر ِِف الِْعَّشاءِ  -111
 امنز اشعء ںیم دنلب آواز ےس رقآن ڑپانھ: ابب

 111 :دحثی ربمن

بُو اّنُلْعَمانِ  َحَدَثنَا
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ُمْعتَِمر   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ِِب َرافِعٍ  َعنْ       ،  بَْكرٍ  َعنْ       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َصلَيُْت َمعَ "     :قَاَل       ،  أ

َ
الَْعتََمَة،  أ

       
َ
ِِب الَْقاِسِم َصىَل اهللَُ َعلَيِْه      :قَاَل      :فََسَجَد َفُقلُْت ََلُ       ، 1ية إَِذا الَسَماُء انَّْشَقْت سورة اَلنّشقاق آ     :َفَقَرأ

َ
َسَجْدُت َخلَْف أ

لَْقاهُ 
َ
ْسُجُد بَِها َحََّت أ

َ
َزاُل أ

َ
 ".وََسلََم فاََل أ

ابپ ےس، اوہنں ےن رکب نب دبعاہلل ےس، اوہنں ےن اوبراعف ےس، اوہنں ےن مہ ےس اوباامعنلن دمحم نب لضف ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس رمتعم نب نامیلن ےن ایبن ایک اےنپ 

ایک۔ ںیم ےن ان ےس  (التوت) ڑپیھ اور دجسہ « إذا السماء انّشقت» ںیم ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےک اسھت اشعء یک امنز ڑپیھ۔ اس ںیم آپ ےن ایبن ایک ہک
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  مساس ےک قلعتم ولعمم ایک وت التبای ہک ںیم ےن اوبااقل
م
سل

ے ےھچیپ یھبیلص اہلل ہیلع و
ک

دجسہ ایک ےہ اور زدنیگ رھب ںیم اس ںیم دجسہ رکوں اگ،  (اس آتی ںیم التوت اک) 

  اہیں کت ہک ںیم آپ

م
سل

ے لم اجؤں۔یلص اہلل ہیلع و
س

 

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

بُو الَْوَِلدِ  َحَدَثنَا
َ
اءَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َعِدٍي  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن ِِف َسَفٍر "      ،  الرَْبَ

َ
أ

 ِِف الِْعَّشاِء ِِف إِْحَدى الَرْكَعتنَْيِ بِاّتِلنِي َوالَّزيْتُونِ 
َ
 ".َفَقَرأ

ںیم ےن  مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک دعی نب اثتب ےس، اوہنں ےن ایبن ایک ہک ںیم ےن رباء نب اعزب ےس انس ہکمہ ےس اوباولدیل ماشم نب دبعاکلمل ےن ایبن ایک، اہک ہک 

یلص اہلل ہیلع  رفس ںیم ےھت ہک اشعء یک دو یلہپ راعکت ںیم ےس یسک اکی رتعک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس انس۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل

 ڑپیھ۔ « والّزيتونواّتلني » ےن وملس

 

 

 

 :بَاُب الِْقَراَءِة ِِف الِْعَّشاِء بِالَسْجَدةِ  -111
 امنز اشعء ںیم دجسہ یک وسرۃ ڑپانھ: ابب

 111 :دحثی ربمن

ِِب َرافِعٍ  َعنْ       ،  بَْكرٍ  َعنْ       ،  اّتَليِِْمُ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  يَِّزيُد ْبُن ُزَريْعٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
ِِب  َصلَيُْت َمعَ "     :قَاَل       ،  أ

َ
أ

       الَْعتََمَة،  ُهَريَْرةَ 
َ
ِِب      :َما َهِذهِ ؟ قَاَل      :فََسَجَد َفُقلُْت       ، 1إَِذا الَسَماُء انَّْشَقْت سورة اَلنّشقاق آية      :َفَقَرأ

َ
َسَجْدُت بَِها َخلَْف أ

لَْقاهُ الَْقا
َ
ْسُجُد بَِها َحََّت أ

َ
َزاُل أ

َ
 ".ِسِم َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فاََل أ

ںیم ےن  اوہنں ےن اہک ہکمہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس زیدی نب زرعی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس یمیت ےن اوبرکب ےس، اوہنں ےن اوبراعف ےس، 

اور دجسہ ایک۔ اس رپ ںیم ےن اہک ہک ہی دجسہ اسیک ےہ؟ آپ ےن وجاب دای ہک اس وسرت  « إذا السماء انّشقت» ےک اسھت اشعء ڑپیھ، آپ ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع

 ےک ےھچیپ دجسہ ایک اھت۔ اس ےیل ںیم یھب ہشیمہ اس ںیم دجسہ رکوں اگ، اہیں کت ہک آپ ےس لم اجؤں۔ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ںیم ےن اوبااقلمس
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 :بَاُب الِْقَراَءِة ِِف الِْعَّشاءِ  -112
 امنز اشعء ںیم رقآت اک ایبن: ابب

 111 :دحثی ربمن

اءَ  َسِمعَ       ،  َعِدُي ْبُن ثَابٍِت  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ِمْسَعر   َحَدَثنَا     :َقاَل       ،  َخاَلُد ْبُن ََيََْي  َحَدَثنَا َسِمْعُت "     :قَاَل       َعنُْه، رَِضَ اهللَُ  الرَْبَ
       اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 

ُ
ْو قَِراَءةً       َواّتِلنِي َوالَّزيْتُوِن ِِف الِْعَّشاِء،      :َيْقَرأ

َ
ْحَسَن َصْوتًا ِمنُْه أ

َ
َحًدا أ

َ
 ".َوَما َسِمْعُت أ

 ہک مہ ےس رعسم نب دکام ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس دعی نب اثتب ےن اہک۔ اوہنں ےن رباء ر ی اہلل ہنع ےس مہ ےس الخد نب ٰییحی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک

آواز ای ےس زایدہ ایھچ  یلص اہلل ہیلع وملس ڑپےتھ انس۔ ںیم ےن آپ« واّتلني والّزيتون» وک اشعء ںیم یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن یبن رکمی انس، اوہنں ےن ایبن ایک ہک

 ایھچ رقآت واال یسک وک ںیہن اپای۔

 

 

 

ْخَرَينْيِ  -113
ُ
وََلنَْيِ َوََيِْذُف ِِف اْل

ُ
 :بَاُب ُيَّطِوُل ِِف اْل

 اشعء یک یلہپ دو راعکت یبمل اور آرخی دو راعکت رصتخم رکین اچںیئہ: ابب

 112 :دحثی ربمن

ِِب َعْونٍ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن َحْرٍب  َحَدَثنَا
َ
     : لَِسْعدٍ  قَاَل ُعَمر     :قَاَل       ،  َجابَِر ْبَن َسُمَرةَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  أ

ٍء َحََّت الَصاَلِة،  وََلنَْيِ وَ "     :قَاَل       لََقْد َشَكوَْك ِِف لُُكِ َِشْ
ُ
ُمُد ِِف اْْل

َ
نَا فَأ

َ
َما أ

َ
، أ ْخَرَينْيِ

ُ
ْحِذُف ِِف اْْل

َ
َوََل آلُو َما اْقتََديُْت بِِه ِمْن       أ

ْو َظِِن بَِك      :قَاَل       َصاَلِة رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
 ".َصَدقَْت َذاَك الَظُن بَِك أ

دمحم نب دبعاہلل یفقث ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن اجرب نب رمسہ ےس انس، اوہنں ےن ایبن ایک مہ ےس نامیلن نب رحب ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ہبعش ےن اوبوعن 

و نین رمع ر ی اہلل ہنع ےن دعس نب ایب واقص ر ی اہلل ہنع ےس اہک ہک آپ یک اکشتی وکہف واولں ےن امتم یہ ابوتں ںیم یک ےہ، اہی ہک

 

و
م
ل

ں کت ہک امنز ںیم یھب۔ اریما

ےک ےھچیپ امنز  یلص اہلل ہیلع وملس اہک ہک ریما لمع وت ہی ےہ ہک یلہپ دو راعکت ںیم رقآت یبمل رکات وہں اور دورسی دو ںیم رصتخم سج رطح ںیم ےن یبن رکمیاوہنں ےن 

 ڑپیھ یھت اس ںیم یسک مسق یک یمک ںیہن رکات۔ رمع ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہک چس ےتہک وہ۔ مت ےس ادیم یھب ایس یک ےہ۔
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 امنز رجف ںیم رقآن رشفی ڑپانھ: ابب

ُم َسلََمةَ 
ُ
 اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بِالُّطورِ      :َوقَالَْت أ

َ
 قََرأ

و نین ام ہملس ر ی اہلل اہنع ےن اہک ہک یبن رکمی

 

و
م
ل

 اوطلر ڑپیھ۔ےن وسرۃ  یلص اہلل ہیلع وملس اور ام ا
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ِِب لََعَ      :قَال      ،  َسَياُر ْبُن َساَلَمةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
َ
نَا َوأ

َ
ْسلَِِمِ  َدَخلُْت أ

َ
ِِب بَْرَزَة اْْل

َ
ّنْلَاُه       ،  أ

َ
فََسأ

، "     :َفَقاَل       الَصلََواِت، َعْن َوقِْت  َوَيرِْجُع الرَُجُل       ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل الُظْهَر ِحنَي تَُّزوُل الَّشْمُس َوالَْعرْصَ
قََْص الَْمِدينَِة َوالَّشْمُس َحَية  َونَِسيُت َما قَاَل ِِف الَْمْغرِِب، 

َ
ِخرِي الِْعَّشاِء إََِل ثُلُِث اللَيِْل،       إََِل أ

ْ
ُب اّنَلْوَم       َوََل ُيبَاِِل بِتَأ َوََل َُيِ

ْو إِحْ       َوُيَصيَِل الُصبَْح َفيَنرَْصُِف الرَُجُل َفيَْعرُِف َجِليَسُه،       َقبْلََها َوََل احْلَِديَث َبْعَدَها، 
َ
 ِِف الَرْكَعتنَْيِ أ

ُ
َداُهَما َما َوََكَن َيْقَرأ

 ".َبنْيَ الِستنَِي إََِل الِْمائَةِ 
ںیم اےنپ ابپ ےک  ایبن ایک ہکمہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ایسر انب السہم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن 

رہظ یک امنز وسرج  یلص اہلل ہیلع وملس ےن آپ ےس امنز ےک ووتقں ےک قلعتم وپاھچ وت اوہنں ےن اہک ہک یبن رکمی اسھت اوبربزہ ایملس باحیب ر ی اہلل ہنع ےک اپس ایگ۔ مہ

ھچک آپ ےن اہک وہ ےھجم اید ڈےنلھ رپ ڑپےتھ ےھت۔ رصع بج ڑپےتھ وت دمہنی ےک ااہتنیئ انکرہ کت اکی صخش الچ اجات۔ نکیل وسرج اب یھب ابیق راتہ۔ رغمب ےک قلعتم وج 

 رکےن وک اندنسپ ںیہن راہ اور اشعء ےک ےیل اہتیئ رات کت دری رکےن ںیم وکیئ رحج وسحمس ںیہن رکےت ےھت اور آپ اس ےس ےلہپ وسےن وک اور اس ےک دعب ابت تیچ

 اسھٹ ےس ےل رک وس کت آںیتی رکےت ےھت۔ بج امنز حبص ےس افرغ وہےت وت رہ صخش اےنپ رقبی ےھٹیب وہےئ وک اچہپن اتکس اھت۔ آپ دوونں راعکت ںیم ای اکی ںیم

 ڑپےتھ۔
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نَا     :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِن      :قَاَل       ،  اْبُن ُجَريٍْج  أ ْخرَبَ

َ
نَُه َسِمعَ       ،  َعَّطاء   أ

َ
بَا  أ

َ
أ

ْخََف "     :رَِضَ اهللَُ َعنُْه َيُقوُل  ُهَريَْرةَ 
َ
ْسَمْعنَاُكْم َوَما أ

َ
ْسَمَعنَا رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

َ
 َفَما أ

ُ
ِِف لُُكِ َصاَلٍة ُيْقَرأ

ْخَفيْنَا َعنُْكْم، 
َ
       َعَنا أ

َ
ْجَّزأ

َ
ِم الُْقْرآِن أ

ُ
 ".َوإِْن زِْدَت َفُهَو َخرْي        ْت، َوِإْن لَْم تَّزِْد لََعَ أ

ےھجم اطعء نب ایب رابح ےن ربخ دی  مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اامسلیع نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ دبعاکلمل انب رججی ےن ربخ دی، اہک ہک

ےن ںیمہ رقآن انسای  یلص اہلل ہیلع وملس رہ امنز ںیم رقآن دیجم یک التوت یک اجےئ یگ۔ نج ںیم یبن رکمی ہک اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس انس، وہ رفامےت ےھت ہک

ےن آہتسہ رقآت یک مہ یھب ان ںیم آہتسہ یہ رقآت رکںی ےگ اور ارگ وسرۃ افہحت یہ  یلص اہلل ہیلع وملس اھت مہ یھب ںیہمت ان ںیم انسںیئ ےگ اور نج امنزوں ںیم آپ

 یھب اکیف ےہ، نکیل ارگ زایدہ ڑپھ ول وت اور  رتہ ےہ۔ڑپوھ بج 

 

 

 

 :بَاُب اجْلَْهِر بِِقَراَءِة َصاَلِة الَْفْجرِ  -115
 رجف یک امنز ںیم دنلب آواز ےس رقآن دیجم ڑپانھ: ابب

ُم َسلََمةَ 
ُ
 بِالُّطورِ ُّطْفُت َوَراَء اّنَلاِس َواّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه      :َوقَالَْت أ

ُ
 .وََسلََم يَُصيَِل َوَيْقَرأ

 وسرۃ اوطلر ڑپھ رےہ ےھت۔(امنز ںیم) یلص اہلل ہیلع وملس اور ام ہملس ر ی اہلل اہنع ےن اہک ہک ںیم ےن ولوگں ےک ےھچیپ وہ رک ہبعک اک  راف ایک۔ اس وتق یبن رکمی
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بُو َعَوانَةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
ِِب بِْْشٍ  َعنْ       ،  أ

َ
     :قَاَل       رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما،  ابِْن َعَباٍس  َعنْ       ،  َسِعيِد بِْن ُجبرَْيٍ  َعنْ       ،  أ

ْصَحابِِه ََعِمِدينَ "
َ
َوقَْد ِحيَل َبنْيَ الَّشيَاِّطنِي َوَبنْيَ       إََِل ُسوِق ُعََكٍظ،  اّْنَّطلََق اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف َّطائَِفٍة ِمْن أ

رِْسلَْت َعلَيِْهُم الُّشُهُب فَرََجَعِت الَّشيَاِّطنُي إََِل قَْوِمِهْم،       َخرَبِ الَسَماِء، 
ُ
 ِحيَل بَيْنَنَا َوَبنْيَ َخرَبِ      :َفَقالُوا      َما لَُكْم،      :َفَقالُوا      َوأ

رِْسلَْت َعلَيْنَا الُّشُهُب،       الَسَماِء، 
ُ
رِْض      :قَالُوا      َوأ

َ
ُبوا َمَّشاِرَق اْْل ء  َحَدَث فَاَْضِ َما َحاَل بَيْنَُكْم َوَبنْيَ َخرَبِ الَسَماِء إََِل َِشْ

ي َحاَل بَيْنَُكْم َوَبنْيَ َخرَبِ       َوَمَغاِرَبَها،  يَن تَوََجُهوا ََنَْو تَِهاَمَة ِإََل اّنَليِِبِ        الَسَماِء، فَاّْنُظُروا َما َهَذا اَِلِ وََلَِك اَِلِ
ُ
فَانرَْصََف أ
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ْصَحابِِه َصاَلَة الْفَ 
َ
الُْقْرآَن فَلََما َسِمُعوا       ْجِر، َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وَُهَو بِنَْخلََة ََعِمِديَن إََِل ُسوِق ُعََكٍظ وَُهَو يَُصيَِل بِأ

ي َحاَل بَيْنَُكْم َوَبنْيَ َخرَبِ الَسَماِء،      :َفَقالُوا      اْستََمُعوا ََلُ،  يَا قَْوَمنَا      :َفُهنَالَِك ِحنَي رََجُعوا إََِل قَْوِمِهْم َوقَالُوا      َهَذا َواهللَِ اَِلِ
َحًدا، إِنَا َسِمْعنَا قُْرآنًا َعَجبًا َيْهِدي إََِل الُرْشِد 

َ
نَّْزَل اهللَُ لََعَ نَِبيِِه َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قُْل       فَآَمَنا بِِه َولَْن نُْْشَِك بَِرِبنَا أ

َ
فَأ

وِْحَ إَِِلَ سورة اجلن آية 
ُ
نِ  1أ وِْحَ إََِلِْه قَْوُل اجْلِ

ُ
 ".َوإَِّنَما أ

ر ی ےن اوبرشب ےس ایبن ایک، اوہنں ےن دیعس نب ریبج ےس، اوہنں ےن دبعاہلل نب ابعس مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک
ک

 

 ش
ن

 مہ ےس اوبوعاہن واضح 

 اکی رمہبت دنچ باحہب ر ی اہلل  مہن ےک اسھت اکعظ ےک ابزار یک رطف ےئگ۔ ان دونں ایشنیط وک آامسن یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ر ی اہلل امہنع ےس، اوہنں ےن اہک ہک

ےکنیھپ اجےن ےگل ےھت۔ وت وہ ایشنیط اینپ وقم ےک اپس آےئ اور وپاھچ ہک ابت ایک وہیئ۔ اوہنں ےن (اہشب اثبق) یک ربخںی ےنیل ےس روک دای ایگ اھت اور ان رپ ااگنرے

 اجےت ںیہ۔ ایشنیط ےن اہک ہک آامسن یک مہ رپ اہشب اثبق ےکنیھپ (بج مہ آامسن یک رطف اجےت ںیہ وت) اہک ہک ںیمہ آامسن یک ربخںی ےنیل ےس روک دای ایگ ےہ اور

یک ربخںی ےنیل ےس روےنک اک  ربخںی ےنیل ےس روےنک یک وکیئ یئن وہج وہیئ ےہ۔ اس ےیل مت رشمق و رغمب ںیم رہ رطف لیھپ اجؤ اور اس ببس وک ولعمم رکو وج ںیہمت آامسن

م  ف ےئگ اہجں یبن رکمیببس وہا ےہ۔ وہج ولعمم رکےن ےک ےیل ےلکن وہےئ ایشنیط اہتہم یک رط
سل
عکا ظ ےک ابزار وک اجےت وہےئ اقمم ہلخن ںیم اےنپ اباحب یلص اہلل ہیلع و

یہی ےہ وج آامسن یک ربخںی ےننس ےس روےنک اک ! ےک اسھت امنز رجف ڑپھ رےہ ےھت۔ بج رقآن دیجم اوہنں ےن انس وت وغر ےس اس یک رطف اکن اگل دےیئ۔ رھپ اہک، اہلل یک مسق

مہ ےن ریحت ازیگن رقآن انس وج دیسےھ راےتس یک رطف دہاتی رکات ےہ۔ اس ےیل مہ اس رپ اامین ! رھپ وہ اینپ وقم یک رطف ولےٹ اور اہک وقم ےک ولوگ ابثع انب ےہ۔

آپ ےئیہک ہک ےھجم ویح ےک ) « قل أوْح إَل» رپ ہی آتی انزل وہیئ یلص اہلل ہیلع وملس الےت ںیہ اور اےنپ رب ےک اسھت یسک وک رشکی ںیہن رہھٹاےت۔ اس رپ یبن رکمی

 اور آپ رپ ونجں یک وگتفگ ویح یک یئگ یھت۔ (ذرہعی اتبای ایگ ےہ
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يُوُب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
 اّنَليِِبُ َصىَل "     :قَاَل       ،  َعَباٍس ابِْن  َعِن       ،  ِعْكِرَمةَ  َعنْ       ،  أ

َ
قََرأ

ِمَر، 
ُ
ِمَر وََسَكَت ِفيَما أ

ُ
ْسَوة  َحَسنَة        اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِفيَما أ

ُ
 ".َوَما ََكَن َرُبَك نَِسًيا لََقْد ََكَن لَُكْم ِِف رَُسوِل اهللَِ أ

ےس اامسلیع نب ہیلع ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اویب ایتخسین ےن رکعہم ےس ایبن ایک، اوہنں ےن انب ابعس ر ی اہلل امہنع  مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ

دنلب آواز ےس ےن ان ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس وک نج امنزوں ںیم دنلب آواز ےس رقآن دیجم ڑپےنھ اک مکح وہا اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےس، آپ ےن التبای ہک

یک  یلص اہلل ہیلع وملس ےن آہتسہ ےس ڑپاھ اور ریتا رب وھبےنل واال ںیہن اور روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ڑپاھ اور نج ںیم آہتسہ ےس ڑپےنھ اک مکح وہا اھت ان ںیم آپ

 زدنیگ اہمترے ےیل  رتہنی ومنہن ےہ۔
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 :لَرْكَعةِ بَاُب اجْلَْمِع َبنْيَ الُسوَرَتنْيِ ِِف ا -116
 اکی رتعک ںیم دو وسرںیت اکی اسھت ڑپانھ: ابب

 اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم الُْمْؤِمنُوَن ِِف الُصبْ 
َ
ِح َحََّت ِإَذا َجاَء ِذْكُر ُموََس، َوُيْذَكُر َعْن َعبِْد اهللَِ بِْن الَسائِِب قََرأ

ْو ِذْكُر ِعيََس       
َ
يَن آيًَة ِمْن ابْلََقَرِة َوِِّف اّثلَ وََهاُروَن أ وََّل بِِمائٍَة وَِعْْشِ

ُ
 ُعَمُر ِِف الَرْكَعِة اْْل

َ
َخَذتُْه َسْعلَة  فََرَكَع َوقََرأ

َ
اِّنيَِة أ

ْو يُونَُس، 
َ
وََّل َوِِّف اّثلَاِّنيَِة بِيُوُسَف أ

ُ
ْحنَُف بِالَْكْهِف ِِف اْْل

َ
 اْْل

َ
نَُه َصىَل َمَع ُعَمَر رَِضَ اهللَُ       بُِسوَرٍة ِمَن الَْمثَاِِن َوقََرأ

َ
وََذَكَر أ

 ْ ّْنَفاِل َوِِّف اّثلَاِّنيَِة بُِسوَرٍة ِمْن ال
َ
ْرَبِعنَي آيًَة ِمْن اْْل

َ
 اْبُن َمْسُعوٍد بِأ

َ
      :َوقَاَل َقتَاَدةُ       ُمَفَصِل، َعنُْه الُصبَْح بِِهَما َوقََرأ

ُ
ِفيَمْن َيْقَرأ

ْو يَُرِدُد ُسوَرًة َواِحَدًة ِِف َرْكَعتنَْيِ لُُكٌ ِكتَاُب اهللَِ  ُسوَرًة َواِحَدًة ِِف 
َ
  .  َرْكَعتنَْيِ أ

اس ےس ےلہپ یک وسرت ےس ےلہپ  (اسیج ہک رقآن رشفی یک رتبیت ےہ) اور وسرت ےک آرخی وصحں اک ڑپانھ اور رتبیت ےک الخف وسرںیت ڑپانھ ای یسک وسرت وک

ےن حبص یک امنز ںیم وسرۃ ومونمن  یلص اہلل ہیلع وملس اک ڑپانھ ہی بس درتس ےہ۔ اور دبعاہلل نب اسبئ ےس رواتی ےہ ہک یبن رکمی ڑپانھ اور یسک وسرت ےک اول ہصح

ےیل روکع رفام دای اور رمع ر ی   یگ، اس التوت رفامیئ، بج آپ ومٰیس ہیلع االسلم اور اہرون ہیلع االسلم ےک ذرک رپ ےچنہپ ای ٰیسیع ہیلع االسلم ےک ذرک رپ وت آپ وک اھکیسن آےن

ںیم ےس وکیئ وسرت التوت یک  (سج ںیم رقتًابی وس آںیتی وہیت ںیہ) اہلل ہنع ےن یلہپ رتعک ںیم وسرۃ ارقبلہ یک اکی وس سیب آںیتی ڑپںیھ اور دورسی رتعک ںیم  لاین

وسرۃ ویسن ڑپیھ اور اہک ہک رمع ر ی اہلل ہنع ےن حبص یک امنز ںیم ہی دوونں وسرںیت  اور ا فن ر ی اہلل ہنع ےن یلہپ رتعک ںیم وسرۃ افہکل اور دورسی ںیم وسرۃ ویفس ای

ڑپںیھ اور دورسی رتعک ںیم لصفم یک وکیئ وسرۃ ڑپیھ اور داتدہ ر ی اہلل  (یلہپ رتعک ںیم) ڑپیھ ںیھت۔ انب وعسمد ر ی اہلل ہنع ےن وسرۃ االافنل یک اچسیل آںیت

ذٰہلا ) وسرۃ دو راعکت ںیم میسقت رک ےک ڑپےھ ای اکی وسرۃ دو روتعکں ںیم ابرابر ڑپےھ رفامای ہک اسری یہ اتکب اہلل ںیم ےس ںیہ۔ ہنع ےن اکی صخش ےک قلعتم وج اکی

 (وکیئ رحج ںیہن

 

 

 

نَِس بِْن َمالٍِك رَِضَ اهللَُ َعنُْه،       َعْن ثَابٍِت،       َوقَاَل ُعبَيُْد اهللَِ، 
َ
نَْصاِر يَُؤُمُهْم ِِف َمْسِجِد ُقبَاٍء َوََكَن ََكَن رَجُ       َعْن أ

َ
ل  ِمْن اْْل

َحد  سو
َ
 بِِه اْفتَتََح ِب قُْل ُهَو اهللَُ أ

ُ
 بَِها لَُهْم ِِف الَصاَلِة ِمَما َيْقَرأ

ُ
َحََّت َيْفُرَغ 1رة اْلخالص آية َُكََما اْفتَتََح ُسوَرًة َيْقَرأ

ْخرَ 
ُ
 ُسوَرًة أ

ُ
ْصَحابُُه َفَقالُوا      ى َمَعَها، ِمنَْها ُثَم َيْقَرأ

َ
إِنََك َتْفتَِتُح بَِهِذهِ الُسوَرِة ُثَم ََل      :َوََكَن يَْصنَُع َذلَِك ِِف لُُكِ َرْكَعٍة فلَََكََمُه أ
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ْخَرى، 
ُ
 بِأ

َ
َّنَها ُِتِّْزئَُك َحََّت َتْقَرأ

َ
ْن تََدَعَها وَ       تََرى أ

َ
 بَِها َوإَِما أ

ُ
ْخَرى، فَإَِما َتْقَرأ

ُ
 بِأ

َ
ْن      :َفَقاَل       َتْقَرأ

َ
ْحبَبْتُْم أ

َ
نَا بِتَاِرِكَها إِْن أ

َ
َما أ

ْن يَؤُ 
َ
فَّْضِلِهْم َوَكرُِهوا أ

َ
نَُه ِمْن أ

َ
ُؤَمُكْم بَِذلَِك َفَعلُْت َوإِْن َكرِْهتُْم تََرْكتُُكْم َوََكنُوا يََرْوَن أ

َ
تَاُهُم ا      َمُهْم َغرْيُُه، أ

َ
ّنَليِِبُ فَلََما أ

 ، وُه اْْلرََبَ ْخرَبُ
َ
ْصَحابَُك َوَما ََيِْملَُك لََعَ لُُّزوِم      :َفَقاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

َ
ُمُرَك بِِه أ

ْ
ْن َتْفَعَل َما يَأ

َ
يَا فاَُلُن َما َيْمنَُعَك أ

ِحُبهَ      :َهِذهِ الُسوَرِة ِِف لُُكِ َرْكَعٍة َفَقاَل 
ُ
ْدَخلََك اجْلََنَة      :َفَقاَل       ا، إِِِن أ

َ
  .  ُحُبَك إِيَاَها أ
ابقء یک دجسم ںیم ولوگں یک اامتم ایک  (وثلکم نب دہم) ااصنر ںیم ےس اکی صخش دیبعاہلل نب رمع ےن اثتب ر ی اہلل ہنع ےس اوہنں ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس  لق ایک ہک

ڑپھ اتیل۔ رھپ وکیئ دورسی وسرۃ ڑپاتھ۔ رہ رتعک ںیم اس اک یہی لمع  « قل هو اهلل أحد» رشوع رکات وت ےلہپ (افہحت ےک دعبوسرۃ ) رکات اھت۔ وہ بج یھب وکیئ وسرۃ

اس ےک )  دورسی وسرۃ یھباھت۔ اس ےک اسویھتں ےن اس ےلسلس ںیم اس رپ ارتعاض ایک اور اہک ہک مت ےلہپ ہی وسرۃ ڑپےتھ وہ اور رصف ایس وک اکیف ایخل ںیہن رکےت ہکلب

 ےن اہک ہک ںیم رضور ڑپےتھ وہ۔ ای وت ںیہمت رصف ایس وک ڑپانھ اچےئہ ورہن اےس وھچڑ دانی اچےئہ اور اجبےئ اس ےک وکیئ دورسی وسرۃ ڑپینھ اچےئہ۔ اس صخش (اسھت

ڑپاھان وھچڑ دوں اگ۔ ولگ ےتھجمس ےھت ہک ہی ان بس ےس الضف اےس ںیہن وھچڑ اتکس اب ارگ ںیہمت دنسپ ےہ ہک ںیم ںیہمت امنز ڑپاھؤں وت ربارب ڑپاتھ روہں اگ ورہن ںیم امنز 

رشتفی الےئ وت ان ولوگں ےن آپ وک واہعق یک ربخ دی۔  یلص اہلل ہیلع وملس ںیہ اس ےیل وہ ںیہن اچےتہ ےھت ہک ان ےک العوہ وکیئ اور صخش امنز ڑپاھےئ۔ بج یبن رکمی

اہمترے اسیھت سج رطح ےتہک ںیہ اس رپ لمع رکےن ےس مت وک وکن یس راکوٹ ےہ اور رہ رتعک ںیم اس ! الفںےن ان وک الب رک وپاھچ ہک اے  یلص اہلل ہیلع وملس آپ

ےن رفامای ہک اس وسرۃ یک  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم اس وسرۃ ےس تبحم راتھک وہں۔ یبن رکمی! وسرۃ وک رضوری رقار دے ےنیل اک ببس ایک ےہ۔ اوہنں ےن اہک ہک ای روسل اہلل

  تنج ںیم ےل اجےئ یگ۔تبحم ںیہمت

 

 

 

 115 :دحثی ربمن

بَا َوائٍِل  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َعْمِرو بِْن ُمَرةَ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
َ
     :َفَقاَل       ،  ابِْن َمْسُعودٍ  َجاَء رَُجل  إََِل      :قَاَل       ،  أ

ُت الُْمَفَصَل اللَيْلََة ِِف َرْكَعٍة، "
ْ
لََقْد َعَرفُْت اّنَلَظائَِر الَِِت ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم       َهًذا َكَهِذ الِّشْعِر،      :َفَقاَل       قََرأ

يَن ُسوَرًة ِمْن الُْمَفَص       َيْقُرُن بَيْنَُهَن،   ".ِل سورتنِي ِف لُُكِ َرْكَعةٍ فََذَكَر ِعْْشِ
 اوبوالئ قیقش نب ملسم ےس انس مہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس رمعو نب رمہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن

اہک ہک ںیم ےن رات اکی رتعک ںیم لصفم یک وسرۃ ڑپیھ۔ آپ ےن رفامای ہک ایک ایس اکی صخش دبعاہلل نب وعسمد ر ی اہلل ہنع یک دختم ںیم احرض وہا اور  ہک
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اکی اسھت الم رک ڑپےتھ ےھت۔ آپ  یلص اہلل ہیلع وملس ڑپیھ ےسیج رعش ڑپےھ اجےت ںیہ۔ ںیم ان مہ ینعم وسروتں وک اجاتن وہں ںیہنج یبن رکمی (دلجی دلجی) رطح

 رتعک ےک ےیل دو دو وسرںیت۔ےن لصفم یک سیب وسروتں اک ذرک ایک۔ رہ 

 

 

 

ْخَرَينْيِ بَِفاَِتَِة الِْكتَاِب  -117
ُ
 ِِف اْل

ُ
 :بَاُب َيْقَرأ

 یلھچپ دو راعکت ںیم رصف وسرۃ افہحت ڑپانھ: ابب

 111 :دحثی ربمن

ِِب َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  َهَمام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن أ

َ
ّن اّنَليِِبَ َصىَل "      ،  أ

َ
أ

 ، ِم الِْكتَاِب وَُسوَرَتنْيِ
ُ
وََلنَْيِ بِأ

ُ
 ِِف الُظْهِر ِِف اْْل

ُ
ْخَرَينْيِ       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن َيْقَرأ

ُ
ِم الِْكتَاِب َويُْسِمُعنَا َوِِّف الَرْكَعتنَْيِ اْْل

ُ
بِأ

وََّل َما ََل ُيَّطِوُل ِِف الَرْكَعِة اّثلَاِّنيَِة، 
ُ
،       اآْليََة َوُيَّطِوُل ِِف الَرْكَعِة اْْل  ".وََهَكَذا ِِف الُصبِْح       وََهَكَذا ِِف الَْعرْصِ

ٰییحی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن ٰییحی نب ایب ریثک ےک واےطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن دبعاہلل نب ایب  مہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس امہم نب

رہظ یک دو یلہپ روتعکں ںیم وسرۃ افہحت اور دو وسرںیت ڑپےتھ ےھت اور آرخی دو  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی داتدہ ےس، اوہنں ےن اےنپ ابپ اوبداتدہ ر ی اہلل ہنع ےس ہک

 اور حبص یک ںیم رصف وسرۃ افہحت ڑپےتھ۔ یھبک یھبک ںیمہ اکی آتی انس یھب دای رکےت ےھت اور یلہپ رتعک ںیم رقآت دورسی رتعک ےس زایدہ رکےت ےھت۔ رصعراعکت 

 امنز ںیم یھب آپ اک یہی ومعمل اھت۔

 

 

 

 :بَاُب َمْن َخافََت الِْقَراَءَة ِِف الُظْهِر َوالَْعرْصِ  -118
 اور رصع ںیم آہتسہ ےس رقآت یکسج ےن رہظ : ابب

 111 :دحثی ربمن

ْعَمِش  َعِن       ،  َجِرير   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيدٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َمْعَمرٍ  َعنْ       ،  ُعَماَرَة بِْن ُعَمرْيٍ  َعنْ       ،  اْْل

َ
     : ِْلََباٍب  قُلُْت       ،  أ

َكاَن رَُسوُل "
َ
 ِِف الُظْهِر َوالَْعرْصِ ؟ قَاَل أ

ُ
ْيَن َعِلْمَت ؟ قَاَل      :قُلْنَا      َّنَعْم،      :اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيْقَرأ

َ
بِاْضِّطَراِب      :ِمْن أ

 ".حِلْيَِتهِ 



 حیحص اخبری دلج1   کتاب اذان کے مسائل کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  524 

ایک، وہ امعرہ نب ریمع ےس، وہ اوبرمعم دبعاہلل نب ربخمہ ےس، اوہنں ےن ایبن ایک ہک مہ  مہ ےس ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس رجری نب دبعادیمحل ےن اشمع ےس ایبن

مہ ےن وپاھچ ہک ! رہظ اور رصع ںیم رقآن دیجم ڑپےتھ ےھت؟ اوہنں ےن وجاب دای ہک اہں یلص اہلل ہیلع وملس ایک روسل اہلل ےن بابب نب ارت ر ی اہلل ہنع ےس اہک ہک

 یک رشی ابمرک ےک ےنلہ ےس۔ یلص اہلل ہیلع وملس اھت۔ اوہنں ےن اتبای ہک آپآپ وک ولعمم سک رطح وہات 

 

 

 

ْسَمَع اِْلَماُم اآليَةَ  -119
َ
 :بَاُب إَِذا أ

 ارگ اامم رسی امنز ںیم وکیئ آتی اکپر رک ڑپھ دے ہک دتقمی نس ںیل ، وت وکیئ ابقتح ںیہن: ابب

 111 :دحثی ربمن

ْوَزاِِعُ  َحَدَثنَا      ،  ُُمََمُد ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا
َ
ِِب َكِثريٍ  َحَدثَِِن       ،  اْْل

َ
ِِب َقتَاَدةَ  َحَدثَِِن       ،  ََيََْي ْبُن أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن أ

َ
،  أ

ِم الِْكتَاِب وَُسورَ "      
ُ
 بِأ

ُ
ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن َيْقَرأ

َ
وََلنَْيِ ِمْن َصاَلِة الُظْهِر وََصاَلِة أ

ُ
ٍة َمَعَها ِِف الَرْكَعتنَْيِ اْْل

ْحيَانًا، 
َ
وََّل       الَْعرْصِ َويُْسِمُعنَا اآْليََة أ

ُ
 ".َوََكَن يُِّطيُل ِِف الَرْكَعِة اْْل

ر  ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس ٰییحی نب ایب ریثک ےن ایبن ایک، اوہنں ےن مہ ےس دمحم نب ویفس رفاییب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اامم دبعارلنٰمح اوزا

رہظ اور رصع یک دو یلہپ روتعکں ںیم وسرۃ افہحت اور  اہلل ہیلع وملس رکمی یلصھجم ےس دبعاہلل نب ایب داتدہ ےن ایبن ایک، وہ اےنپ وا د اوبداتدہ ر ی اہلل ہنع ےس ہک یبن  اہک ہک

 وکیئ آتی ںیمہ انس یھب دای رکےت ےھت۔ یلہپ رتعک ںیم رقآت زایدہ  رلی رکےت ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس وسرۃ ڑپےتھ ےھت۔ یھبک یھبک آپوکیئ اور 

 

 

 

وََّل  -111
ُ
 :بَاُب ُيَّطِوُل ِِف الَرْكَعِة اْل

  رلی وہین اچےئہ( ںیم رقآت ) یلہپ رتعک : ابب

 111 :دحثی ربمن

بُو  َحَدَثنَا
َ
ِِب َكِثريٍ  َعنْ       ،  ِهَّشام   َحَدَثنَا      ،  ُّنَعيْمٍ أ

َ
ِِب َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  ََيََْي بِْن أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن أ

َ
ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ "      ،  أ

َ
أ

وََّل ِمْن 
ُ
 ".َوَيْفَعُل َذلَِك ِِف َصاَلِة الُصبِْح       َصاَلِة الُظْهِر َوُيَقرِصُ ِِف اّثلَاِّنيَِة، َعلَيِْه وََسلََم ََكَن ُيَّطِوُل ِِف الَرْكَعِة اْْل
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، اوہنں ےن دبعاہلل نب ایب داتدہ مہ ےس اوبمیعن لضف نب دنیک ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ماشم دوتسایئ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن ٰییحی نب ایب ریثک ےس ایبن ایک

 رلی رکےت ےھت اور دورسی رتعک ںیم رصتخم۔  (رقآت) رہظ یک یلہپ رتعک ںیم یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اوہنں ےن اےنپ وا د اوبداتدہ ر ی اہلل ہنع ےس ہک ےس،

 ایس رطح رکےت ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس حبص یک امنز ںیم یھب آپ

 

 

 

ِمنيِ  -111
ْ
 :بَاُب َجْهِر اِْلَماِم بِاّتَلأ

 اامم اک دنلب آواز ےس آنیم انہک( رہجی امنزوں ںیم )  :ابب

بُو ُهَريَْرَة ُينَادِ      :َوقَاَل َعَّطاء  
َ
َمَن اْبُن الُّزَبرْيِ َوَمْن َوَراَءُه َحََّت إَِن لِلَْمْسِجِد لَلََجًة َوََكَن أ

َ
ي اْْلَِماَم ََل َتُفتِِْن آِمنَي ُدََعء  أ

ا     :َوقَاَل نَافِع        بِآِمنَي،   .ََكَن اْبُن ُعَمَر ََل يََدُعُه َوََيُُّضُهْم وََسِمْعُت ِمنُْه ِِف َذلَِك َخرْيً

اکی داع ےہ اور دبعاہلل نب زریب ر ی اہلل امہنع اور ان  «آمني» انہک ونسمن ےہ اور اطعء نب ایب رابح ےن اہک ہک «آمني» اامم اک دنلب آواز ےس (رہجی امنزوں ںیم)

ےس  «آمني» یہک ہک دجسم وگجن ایھٹ اور اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع اامم ےس ہہک دای رکےت اھت ہک «آمني» ےھت۔ اس زور ےس (امنز ڑپھ رےہ) ےک ےھچیپ ولوگں ےن وج آپ
ےھت۔ ںیم ےن آپ ےس اس ےک  یھبک ںیہن وھچڑےت اور ولوگں وک اس یک رتبیغ یھب دای رکےت «آمني» ںیمہ رحموم ہن رانھک اور انعف ےن اہک ہک انب رمع ر ی اہلل امہنع

 قلعتم اکی دحثی یھب ینس یھت۔

 

 

 

 112 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
وأِب سلمة بن عبد        ،  َسِعيِد بِْن الُْمَسيِِب  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالِك   أ

ِِب ُهَريَْرةَ  أخرباه عنأنهما  الرِحن
َ
ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  أ

َ
ِمنُوا، "     :َقاَل       أ

َ
َمَن اْْلَِماُم فَأ

َ
فَإِنَُه َمْن َواَفَق       إَِذا أ

ِمنَي الَْماَلئَِكِة ُغِفَر ََلُ َما َتَقَدَم ِمْن َذنِْبهِ 
ْ
ِمينُُه تَأ

ْ
     :َوََكَن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيُقوُل      : اْبُن ِشَهاٍب  َوقَاَل       ، "تَأ

 .آِمنيَ 
ی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ اامم ام ک ےن ربخ دی اوہنں ےن انب اہشب ےس، اوہنں ےن دیعس نب بیسم

ی س

 

ي

 

ت

اور اوبہملس نب  مہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

وہک۔  «آمني» ےہک وت مت یھب «آمني» ےن رفامای ہک بج اامم یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل  ےک واےطس ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس ربخ دی ہکدبعارلنٰمح
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یلص اہلل ہیلع  ایک ہک روسل اہللالمہکئ ےک آنیم ےک اسھت وہ یئگ اس ےک ےلھچپ امتم انگہ اعمف رک دےیئ اجںیئ ےگ۔ انب اہشب ےن ایبن  «آمني» ویکہکن سج یک

 ےتہک ےھت۔ «آمني» وملس

 

 

 

ِمنيِ  -112
ْ
 :بَاُب فَّْضِل اّتَلأ

 آنیم ےنہک یک تلیضف: ابب

 111 :دحثی ربمن

نَا      ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب الِّزنَادِ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
ْعَرِج  َعِن       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
َن رَُسوَل       رَِضَ اهللَُ َعنُْه،  أ

َ
أ

َحُدُكْم آِمنَي، "     :اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل 
َ
الَْماَلئَِكُة ِِف الَسَماِء آِمنَي فََواَفَقْت إِْحَداُهَما      :َوقَالَْت       إَِذا قَاَل أ

ْخَرى ُغِفرَ 
ُ
 ".ََلُ َما َتَقَدَم ِمْن َذنِْبهِ  اْْل

ی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ اامم ام ک ےن اوبازلاند ےس ربخ دی، اوہنں ےن ارعج ےس، اوہنں ےن اوب

س

 

ي ی

 

ت

رہریہ ر ی اہلل ہنع ےس مہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

یہک۔ اس رطح اکی  «آمني» ےہک اور رفوتشں ےن یھب ایس وتق آامسن رپ «آمني» ےن رفامای ہک بج وکیئ مت ںیم ےس یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہک

 ےک اسھت لم یئگ وت اس ےک ےلھچپ امتم انگہ اعمف وہ اجےت ںیہ۔ «آمني» دورسے ےک «آمني» یک

 

 

 

ِمنيِ  -113
ْ
ُموِم بِاّتَلأ

ْ
 :بَاُب َجْهِر الَْمأ

 دتقمی اک آنیم دنلب آواز ےس انہک: ابب

 112 :دحثی ربمن

ِِب بَْكٍر،  ُسَِمٍ  َعنْ       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َصاِلٍح  َعنْ       َمْوََّل أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
ّن رَُسوَل اهللَِ       ،  أ

َ
أ

فَإِنَُه       آِمنَي،      :َفُقولُوا 1اْْلَِماُم َغرْيِ الَْمْغُّضوِب َعلَيِْهْم َوَل الَّضالنَِي سورة الفاَتة آية      :إَِذا قَاَل "     :َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل 
ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  ُُمََمُد ْبُن َعْمٍرو تَاَبَعهُ       ، "َمْن َواَفَق قَْوَُلُ قَْوَل الَْماَلئَِكِة ُغِفَر ََلُ َما َتَقَدَم ِمْن َذنِْبهِ 

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
،  أ

ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  َوُّنَعيْم  الُْمْجِمرُ        َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       
َ
 .رَِضَ اهللَُ َعنْهُ  أ



 حیحص اخبری دلج1   کتاب اذان کے مسائل کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  527 

 ےس، اوہنں ےن اوبرکب نب دبعارلنٰمح ےک الغم یمس ےس، اوہنں ےن اوباصحل امسن ےس، اوہنں مہ ےس دبعاہلل نب ہملسم یبنعق ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اامم ام ک رہمح اہلل

وہک ویکہکن  «آمني» ےہک وت مت یھب « غري املغّضوب عليهم وَل الّضالني» ےن رفامای ہک بج یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس ہک

 اجےت ںیہ۔ یمس ےک اسھت اس دحثی وک دمحم نب رمعو ےن اوبہملس ےس، اوہنں ےن  یہک «آمني» سج ےن رفوتشں ےک اسھت

 

اس ےک ےلھچپ امتم انگہ اعمف رک دی 

ر  ےن یھب اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن یبن رکمی
 م
ح
م

ہیلع  یلص اہلل ےس رواتی ایک۔ اور میعن 

 ےس۔ وملس

 

 

 

 :بَاُب إَِذا َرَكَع ُدوَن الَصِف  -114
 (وت اس ےک ےیل ایک مکح ےہ ؟ ) بج فص کت ےنچنہپ ےس ےلہپ یہ یسک ےن روکع رک ایل : ابب

 113 :دحثی ربمن

ْعلَِم  َعنْ       ،  َهَمام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا
َ
ِِب بَْكَرةَ  َعنْ       ،  احْلََسِن  َعنْ       ،  وَُهَو ِزَياد  اْْل

َ
نَُه اّْنتَََه       ،  أ

َ
أ

 ، ْن يَِصَل إََِل الَصِف،       إََِل اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وَُهَو َراِكع 
َ
َعلَيِْه وََسلََم،  فََذَكَر َذلَِك لِلَنيِِبِ َصىَل اهللَُ       فََرَكَع َقبَْل أ

 ".َزاَدَك اهللَُ ِحرًْصا َوََل َتُعدْ "     :َفَقاَل       
ےس، اوہنں ےن اوبرکبہ ر ی اہلل ہنع مہ ےس ومٰیس نب الیعمس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس امہم نب ٰییحی ےن زایدہ نب اسحن املع ےس ایبن ایک، اوہنں ےن نسح رہمح اہلل ہیلع 

اس وتق روکع ںیم ےھت۔ اس ےیل فص کت ےنچنہپ ےس ےلہپ  یلص اہلل ہیلع وملس ےئگ۔ آپ (امنز ڑپےنھ ےک ےیل) یک رطف یلص اہلل ہیلع وملس وہ روسل اہلل ےس ہک

  یہ اوہنں ےن روکع رک ایل، رھپ اس اک ذرک یبن رکمی

م
سل

ے ایک وت آپ ےن رفامای ہک اہلل اہمترا وشق اور زایدہ رکے نکیل یلص اہلل ہیلع و
س

 دوابرہ ااسی ہن رکان۔
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 روکع رکےن ےک وتق یھب ریبکت انہک: ابب

 .َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِفيِه َمالُِك ْبُن احْلَُويْرِِث      :قَاََلُ اْبُن َعَباٍس 

 ےس  لق ایک ےہ اور ام ک نب وحریث ر ی اہلل ہنع ےن یھب اس ابب ںیم رواتی یک ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس رکمیانب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن یبن 
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 114 :دحثی ربمن

ِِب الَْعاَلءِ  َعنْ       ،  اجْلَُريِْرِي  َعنْ       ،  َخاِِل   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَحاُق الَْواِسِّطيُ  َحَدَثنَا
َ
ِعْمَراَن بِْن  َعنْ       ،  ُمَّطِرٍف  َعنْ       ،  أ

ِة،      :قَاَل       ، ُحَصنْيٍ  َذَكَرنَا َهَذا الرَُجُل َصاَلًة ُكَنا نَُصلِيَها َمَع رَُسوِل اهللَِ َصىَل      :َفَقاَل       َصىَل َمَع َعيَِلٍ رَِضَ اهللَُ َعنُْه بِابْلَرْصَ
نَُه ََكَن يَُكرِبُ َُكََما َرَفَع َوُُكََما وََضعَ "      َم، اهللَُ َعلَيِْه وََسلَ 

َ
 ".فََذَكَر أ

 اوباالعلء زیدی نب دبعاہلل مہ ےس ااحسق نب اشنیہ وایطس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اخ د نب دبعاہلل احطن ےن دیعس نب اایس رجریی ےس ایبن ایک، اوہنں ےن

اوہنں ےن یلع ر ی اہلل ہنع ےک اسھت رصبہ ںیم اکی رمہبت امنز ڑپیھ۔ رھپ اہک ہک ںیمہ  دبعاہلل ےس، اوہنں ےن رمعان نب نیصح ےس ہکےس، اوہنں ےن رطمف نب 

رس اکھجےت اس وتق  ےک اسھت ڑپاھ رکےت ےھت۔ رھپ اہک ہک یلع ر ی اہلل ہنع بج رس ااھٹےت اور بج یلص اہلل ہیلع وملس اوہنں ےن وہ امنز اید دال دی وج ہک مہ یبن رکمی

 ریبکت ےتہک۔

 

 

 

 115 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالِك   أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
نَُه ََكَن يَُصيَِل "      ،  أ

َ
أ

ْشبَُهُكْم َصاَلًة بِرَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَاَل       فَإَِذا انرَْصََف،       َفيَُكرِبُ َُكََما َخَفَض َوَرَفَع، بِِهْم 
َ
 ".إِِِن َْل

ی ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ اامم ام ک رہمح اہلل ہیلع ےن انب اہشب ےس

ی س

 

ي

 

ت

ربخ دی، اوہنں ےن اوبہملس نب دبعارلنٰمح ےس، اوہنں ےن اوبرہریہ  مہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

ےنھ ںیم مت آپ ولوگں وک امنز ڑپاھےت ےھت وت بج یھب وہ ےتکھج اور بج یھب وہ اےتھٹ ریبکت رضور ےتہک۔ رھپ بج افرغ وہےت وت رفامےت ہک ںیم امنز ڑپ ر ی اہلل ہنع ےس ہک

 یک امنز ےس اشمتہب رےنھک واال وہں۔ ہیلع وملسیلص اہلل  بس ولوگں ےس زایدہ روسل اہلل
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 دجسے ےک وتق یھب وپرے  رر رپ ریبکت انہک: ابب

 111 :دحثی ربمن

بُو اّنُلْعَمانِ  َحَدَثنَا
َ
َصلَيُْت َخلَْف َعيَِلِ "     :قَاَل       ،  ُمَّطِرِف بِْن َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  َجِريرٍ َغياَْلَن بِْن  َعنْ       ،  َِحَاد   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

نَا
َ
ِِب َّطاِلٍب رَِضَ اهللَُ َعنُْه أ

َ
َسُه َكرَبَ َوإَِذا َّنَهَض ِمنَ       ،  وَِعْمَراُن ْبُن ُحَصنْيٍ  بِْن أ

ْ
 َفََكَن إَِذا َسَجَد َكرَبَ َوإَِذا َرَفَع َرأ

 ، ،       الَرْكَعتنَْيِ َكرَبَ َخَذ بِيَِدي ِعْمَراُن ْبُن ُحَصنْيٍ
َ
قَْد َذَكَرِن َهَذا َصاَلَة ُُمََمٍد َصىَل اهللَُ َعلَيِْه      :َفَقاَل       فَلََما قَََض الَصاَلَة أ

ْو قَاَل لََقْد َصىَل بِنَا َصاَلَة ُُمََمٍد َصىَل ا      وََسلََم، 
َ
 ".هللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ أ

اوہنں ےن رطمف نب دبعاہلل نب مہ ےس اوباامعنلن دمحم نب لضف ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس امحد نب زدی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن الیغن نب رجری ےس ایبن ایک، 

اہلل ہنع ےک ےھچیپ امنز ڑپیھ۔ وت وہ بج یھب دجسہ رکےت وت ریبکت ےتہک۔ ایس رطح بج ںیم ےن اور رمعان نب نیصح ےن یلع نب ایب اطبل ر ی  ریخش ےس، اوہنں ےن اہک ہک

یلص اہلل  یلع ر ی اہلل ہنع ےن آج دمحم رس ااھٹےت وت ریبکت ےتہک۔ بج دو راعکت ےک دعب اےتھٹ وت ریبکت ےتہک۔ بج امنز متخ وہیئ وت رمعان نب نیصح ےن ریما اہھت ڑکپ رک اہک ہک

 یک امنز یک رطح آج امنز ڑپاھیئ۔ یلص اہلل ہیلع وملس ز اید دالیئ، ای ہی اہک ہک اس صخش ےن مہ وک یبن رکمییک امن ہیلع وملس

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

ِِب بِْْشٍ  َعنْ       ،  ُهَّشيْم   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعْمُرو ْبُن َعْونٍ  َحَدَثنَا
َ
يُْت رَُجاًل ِعنَْد الَْمَقاِم يَُكرِبُ ِِف "     :قَاَل       ،  ِعْكِرَمة َعنْ       ،  أ

َ
َرأ

ْخرَبُْت       لُُكِ َخْفٍض َوَرفٍْع َوإَِذا قَاَم َوإَِذا وََضَع، 
َ
َولَيَْس تِلَْك َصاَلَة اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ      :قَاَل       رَِضَ اهللَُ َعنُْه،  اْبَن َعَباٍس  فَأ

َ
أ

َم لََك َعلَيِْه وَ 
ُ
 ".َسلََم ََل أ

ي ہ ےس ربخ دی، اوہنں ےن رکعہم ےس، اوہنں ےن ایب

 

س
خ
ںیم ےن اکی صخش  ن ایک ہکمہ ےس رمعو نب وعن ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ میشہ نب ریشب ےن اوبرشب صفح نب ایب و

اھت۔ ایس رطح ڑھکے وہےت وتق اور ےتھٹیب وتق یھب۔ ںیم ےن انب ابعس ر ی اہلل  داھکی ہک رہ ےنکھج اور اےنھٹ رپ وہ ریبکت اتہک (امنز ڑپےتھ وہےئ) وک اقمم اربامیہ ںیم

 یک یس امنز ںیہن ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس ایک ہی روسل اہلل! امہنع وک اس یک االطع دی۔ آپ ےن رفامای، ارے ریتی امں رمے
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 رک ےک ڑھکا وہ وت ریبکت ےہکبج دجسہ : ابب

 111 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُموََس ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بَِمَكَة فََكرَبَ 2َصلَيُْت َخلَْف َشيٍْخ "     :قَاَل       ،  ِعْكِرَمةَ  َعنْ       ،  َقتَاَدةَ  َعنْ       ،  َهَمام   أ

يَن  ِْحَُق،      : َِلبِْن َعَباٍس  َفُقلُْت       تَْكِبرَيًة، ثِنْتنَْيِ وَِعْْشِ
َ
ُمَك،      :َفَقاَل       إِنَُه أ

ُ
ِِب الَْقاِسِم َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       ثَِكلَتَْك أ

َ
ُسَنُة أ

بَانُ  َحَدَثنَا ُموََس  َوقَاَل       ، "وََسلَمَ 
َ
 . ِعْكِرَمةُ  َثنَاَحدَ       ،  َقتَاَدةُ  َحَدَثنَا      ،  أ

امنز  (رہظ یک) ںیم ےن ہکم ںیم اکی وبڑےھ ےک ےھچیپ مہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس امہم نب ٰییحی ےن داتدہ ےس ایبن ایک، وہ رکعہم ےس، اہک ہک

امہنع ےس اہک ہک ہی وبڑاھ ابلکل ےب لقع ولعمم وہات ےہ انب ابعس ر ی اہلل ابسیئ ریبکتںی ںیہک۔ اس رپ ںیم ےن انب ابعس ر ی اہلل  (امتم امنز ںیم) ڑپیھ۔ اوہنں ےن

یک تنس ےہ۔ اور ومٰیس نب اامسلیع ےن ویں یھب ایبن ایک ہک مہ ےس اابن ےن ایبن ایک، ہک اہک مہ  یلص اہلل ہیلع وملس امہنع ےن رفامای اہمتری امں ںیہمت روےئ ہی وت اوبااقلمس

  ہک مہ ےس رکعہم ےن ہی دحثی ایبن یک۔ےس داتدہ ےن، اوہنں ےن اہک

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

ِن      :قَاَل       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  ُعَقيٍْل  َعنْ       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بُو بَْكِر ْبُن َعبِْد الرَِْحَِن  أ

َ
أ

نَُه َسِمعَ       ،  احْلَارِِث بِْن 
َ
بَا ُهَريَْرةَ  أ

َ
ََكَن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إَِذا قَاَم إََِل الَصاَلِة يَُكرِبُ ِحنَي َيُقوُم، "     :َيُقوُل       ،  أ

َدُه ِحنَي يَْرَفُع ُصلْبَُه ِمَن الَرْكَعِة، َسِمَع اهللَُ      :ُثَم َيُقوُل       ُثَم يَُكرِبُ ِحنَي يَْرَكُع،        ُثَم َيُقوُل وَُهَو قَائِم  َرَبنَا لََك        لَِمْن َِحِ
َسُه، ثُ       ُثَم يَُكرِبُ ِحنَي َيْهِوي،       َولََك احْلَْمُد،       ،  اللَيِْث  َعنْ      : َعبُْد اهللَِ ْبُن َصاِلٍح  قَاَل       ، "احْلَْمدُ 

ْ
ُثَم       َم يَُكرِبُ ِحنَي يَْرَفُع َرأ

َسُه،       يَُكرِبُ ِحنَي يَْسُجُد، 
ْ
ُثَم َيْفَعُل َذلَِك ِِف الَصاَلِة َُكَِها َحََّت َيْقِّضيََها َوُيَكرِبُ ِحنَي َيُقوُم ِمَن       ُثَم يَُكرِبُ ِحنَي يَْرَفُع َرأ

 .اّثلِنْتنَْيِ َبْعَد اجْلُلُوِس 
اوہنں ےن اہک ہک ےھجم اوبرکب  مہ ےس ٰییحی نب ریکب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ثیل نب دعس ےن لیقع نب اخ د ےک واےطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن انب اہشب ےس،

بج امنز ےک ےیل ڑھکے وہےت وت  یلص اہلل ہیلع وملس رکمیاوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس انس، اوہنں ےن التبای ہک یبن  نب دبعارلنٰمح نب احرث ےن ربخی دی ہک

ےتہک۔  « ربنا لك احلمد» ےتہک اور ڑھکے یہ ڑھکے « سمع اهلل ملن ِحده» ریبکت ےتہک۔ رھپ بج روکع رکےت بت یھب ریبکت ےتہک ےھت۔ رھپ بج رس ااھٹےت وت

اھٹےت بت یھب ریبکت ےتہک۔ ایس رطح آپ امتم امنز وپری رک ہ ےت ےھت۔ دعقہ اوٰیل ےس دجسہ ےک ےیل ےتکھج بت ریبکت ےتہک اور بج دجسہ ےس رس ا (دورسے) رھپ بج
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 لق ایک  « ربنا ولك احلمد» (ےک « ربنا لك احلمد» اجبےئ) دبعاہلل نب اصحل ےن ثیل ےک واےطس ےس (اس دحثی ںیم) اےنھٹ رپ یھب ریبکت ےتہک ےھت۔

 ۔(واؤ ےک اسھت رہ دو رطہقی درتس ےہ « احلمدربنا ولك » ےہک ای « ربنا لك الحمد» ) ےہ۔

 

 

 

ُكِف لََعَ الُرَكِب ِِف الُرُكوِع  -118
َ
 :بَاُب وَْضِع اْل

 اس ابرے ںیم ہک روکع ںیم اہھت ونٹھگں رپ رانھک: ابب

ْصَحابِهِ 
َ
بُو ُِحَيٍْد ِِف أ

َ
ْمَكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم      :َوقَاَل أ

َ
 .يََديِْه ِمْن ُرْكبَتَيْهِ أ

 ےن روکع ںیم اےنپ دوونں اہھت ونٹھگں رپ امجےئ۔ یلص اہلل ہیلع وملس اور اوبدیمح ےن اےنپ اسویھتں ےک اسےنم ایبن ایک ہک یبن رکمی

 

 

 

 112 :دحثی ربمن

بُو الَْوَِلدِ  َحَدَثنَا
َ
ِِب  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
َصلَيُْت إََِل "     :َيُقوُل       ،  ُمْصَعَب ْبَن َسْعدٍ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َيْعُفورٍ أ

ِِب َجنْب
َ
ِِب َوقَاَل       َفَّطَبْقُت َبنْيَ َكَِفَ ُثَم وََضْعتُُهَما َبنْيَ فَِخَذَي،  أ

َ
ِمْرنَ      :َفنََهاِِن أ

ُ
يِْدينَا ُكَنا َّنْفَعلُُه َفنُِهينَا َعنُْه َوأ

َ
ْن نََّضَع أ

َ
ا أ

 ".لََعَ الُرَكِب 
 نب دعس ےس انس، اوہنں ےن اہک مہ ےس اوباولدیل ماشم نب دبعاکلمل ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اوبوفعیر اربک ےس، اوہنں ےن ایبن ایک ہک ںیم ےن بعصم

ویلیھتہں وک الم رک راونں ےک درایمن رھک ایل۔ اس رپ ریمے ابپ ےن ےھجم وٹاک اور رفامای ہک مہ یھب ےلہپ ایس ںیم ےن اےنپ وا د ےک ولہپ ںیم امنز ڑپیھ اور اینپ دوونں  ہک

 رطح رکےت ےھت۔ نکیل دعب ںیم اس ےس روک دےیئ ےئگ اور مکح وہا ہک مہ اےنپ اہوھتں وک ونٹھگں رپ رںیھک۔

 

 

 

 :بَاُب إَِذا لَْم يُِتَم الُرُكوعَ  -119
 روکع ایھچ رطح اانیمطن ےس ہن رکے وت امنز ہن وہیگارگ : ابب
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 111 :دحثی ربمن

ى"     :قَاَل       ،  َزيَْد ْبَن وَْهٍب  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  ُسلَيَْمانَ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َحْفُص ْبُن ُعَمرَ  َحَدَثنَا
َ
رَُجاًل  ُحَذْيَفةُ  َرأ

َولَْو ُمَت ُمَت لََعَ َغرْيِ الِْفّْطَرِة الَِِت َفَّطَر اهللَُ ُُمََمًدا َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم       َما َصلَيَْت،      :قَاَل       يُِتُم الُرُكوَع َوالُسُجوَد، ََل 
 ".َعلَيَْها

ذحہفی نب امین  ن نب اشمع ےک واہطس ےس اہک ںیم ےن زدی نب وبہ ےس انس، اوہنں ےن ایبن ایک ہکمہ ےس صفح نب رمع ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، نامیل

رگ مت رم ےئگ وت اہمتری ر ی اہلل ہنع ےن اکی صخش وک داھکی ہک ہن روکع وپری رطح رکات ےہ ہن دجسہ۔ اس ےیل آپ ےن اس ےس اہک ہک مت ےن امنز یہ ںیہن ڑپیھ اور ا

 وک دیپا ایک اھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس وہ یگ سج رپ اہلل اعتٰیل ےن دمحمومت اس تنس رپ ںیہن 

 

 

 

 :بَاُب اْسِتَواِء الَظْهِر ِِف الُرُكوِع  -121
 (رس اواچن اچین ہن رانھک ) روکع ںیم ھٹیپ وک ربارب رکان : ابب

ْصَحابِهِ 
َ
بُو ُِحَيٍْد ِِف أ

َ
 .ُثَم َهرَصَ َظْهَرهُ       َعلَيِْه وََسلََم،  َرَكَع اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ      :َوقَاَل أ

 ےن روکع ایک، رھپ اینپ ھٹیپ وپری رطح اکھج دی۔ یلص اہلل ہیلع وملس اوبدیمح ر ی اہلل ہنع ےن اےنپ اسویھتں ےس اہک ہک یبن رکمی

 

 

 

نِينَةِ  -121
ْ
 :بَاُب َحِد إِْتَماِم الُرُكوِع َواَلِْعِتَداِل ِفيِه َواَلِّْطَمأ

 روکع وپری رطح رکےن یک اور اس رپ ادتعال و امطتین یک دح: ابب

 112 :دحثی ربمن

ِن      :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  بََدُل ْبُن الُْمَحرَبِ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب ََلىَْل  َعنْ       ،  احْلََكمُ  أ

َ
اءِ  َعنْ       ،  ابِْن أ ََكَن ُرُكوُع "     :قَاَل       ،  الرَْبَ

 ، َسُه ِمَن الُرُكوِع َما َخاَل الِْقيَاَم َوالُْقُعوَد قَِريبًا ِمَن       اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وَُسُجوُدُه َوَبنْيَ الَسْجَدَتنْيِ
ْ
َوإَِذا َرَفَع َرأ

 ".الَسَواءِ 
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ں ےن اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ےھجم مکح ےن انب ایب  ٰیلی ےس ربخ دی، اوہنں ےن رباء نب اعزب ر ی اہلل مہ ےس ندل نب حم   ےن ایبن ایک، اوہن

رقتًابی بس ربارب ےھت۔ وسا ےک روکع و وجسد، دوونں دجسوں ےک درایمن اک وہفق اور بج روکع ےس رس ااھٹےت وت  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ہنع ےس، اوہنں ےن التبای ہک

 ایقم اور دہشت ےک وعقد ےک۔

 

 

 

ي ََل يُِتُم ُرُكوَعُه بِاِْلََعَدةِ  -122 ْمِر اّنليَِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم اَِلِ
َ
 :بَاُب أ

 رطح ںیہن ایک اھتیبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس اک اس صخش وک امنز دوابرہ ڑپےنھ اک مکح دانی سج ےن روکع وپری : ابب

 113 :دحثی ربمن

ِن      :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َسِعيد  الَْمْقرُبُِي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُعبَيِْد اهللَِ  َعنْ       ،  ََيََْي ْبُن َسِعيدٍ  أ

َ
ِِب  َعنْ       ،  أ

َ
أ

َن اّنلَ "      ،  ُهَريَْرةَ 
َ
فََدَخَل رَُجل  فََصىَل ُثَم َجاَء فََسلََم لََعَ اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       يِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َدَخَل الَْمْسِجَد، أ

فََصىَل ُثَم َجاَء فََسلََم لََعَ اّنَليِِبِ       ارِْجْع فََصِل فَإِنََك لَْم تَُصِل،      :َفَقاَل       وََسلََم فََرَد اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َعلَيِْه الَساَلَم، 
ي َبَعثََك بِاحْلَِق َفَما      :َفَقاَل       ارِْجْع فََصِل فَإِنََك لَْم تَُصِل ثاََلثًا،      :َفَقاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  ْحِسُن َغرْيَُه َفَعلِْمِِن، َواَِلِ

ُ
أ

 َما تَيََْسَ َمَعَك ِمَن الُْقْرآِن،      :قَاَل       
ْ
ُثَم اْرَفْع َحََّت َتْعتَِدَل       ُثَم اْرَكْع َحََّت َتّْطَمنِِئَ َراِكًعا،       إَِذا ُقْمَت إََِل الَصاَلِة فََكرِبْ ُثَم اقَْرأ

ُثَم اْفَعْل َذلَِك ِِف       ُثَم اْسُجْد َحََّت َتّْطَمنِِئَ َساِجًدا،       ُثَم اْرَفْع َحََّت َتّْطَمنِِئَ َجالًِسا،       َحََّت َتّْطَمنِِئَ َساِجًدا،  ُثَم اْسُجدْ       قَائًِما، 
 ".َصاَلتَِك َُكَِها

دیبعاہلل رمعی ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس دیعس نب ایب دیعس ربقمی ےن اےنپ وا د مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس اطقن ےن 

دجسم ںیم رشتفی ےل ےئگ۔ اےنت ںیم اکی صخش آای اور امنز ڑپےنھ اگل۔ امنز ےک دعب  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس ہک

ےن السم اک وجاب دے رک رفامای ہک واسپ اج رک دوابرہ امنز ڑپھ، ویکہکن وت ےن امنز ںیہن  یلص اہلل ہیلع وملس وک السم ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس میاس ےن آ رک یبن رک

ای ہک دوابرہ اج رک امنز ڑپھ، ویکہکن وت ےن امنز وک السم ایک، آپ ےن اس رمہبت یھب یہی رفام یلص اہلل ہیلع وملس ڑپیھ۔ انچہچن اس ےن دوابرہ امنز ڑپیھ اور واسپ آ رک رھپ آپ

سج ےن آپ وک وعبمث ایک۔ ںیم وت اس ےس ایھچ امنز ںیہن ڑپھ اتکس۔ اس ےیل آپ ےھجم ! ںیہن ڑپیھ۔ نیت ابر ایس رطح وہا۔ آرخ اس صخش ےن اہک ہک اس ذات یک مسق

ہہک رھپ رقآن دیجم ےس وج ھچک ھجت ےس وہ ےکس ڑپھ، اس ےک دعب روکع رک اور وپری رطح روکع ںیم  ریبکت (ےلہپ) الھکسےیئ۔ آپ ےن رفامای بج وت امنز ےک ےیل ڑھکا وہ وت



 حیحص اخبری دلج1   کتاب اذان کے مسائل کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  534 

رس ااھٹ رک ایھچ رطح ھٹیب اج۔ دوابرہ یھب ایس رطح  (دجسہ ےس) الچ اج۔ رھپ رس ااھٹ اور وپری رطح ڑھکا وہ اج۔ رھپ بج وت دجسہ رکے وت وپری رطح دجسہ ںیم الچ اج۔ رھپ

 اایتخر رک۔ (روتعکں ںیم)رطہقی امنز ےک امتمدجسہ رک۔ یہی 

 

 

 

 :بَاُب اُِلََعِء ِِف الُرُكوِع  -123
 روکع ںیم داع اک ایبن: ابب

 114 :دحثی ربمن

ِِب الُّضَْح  َعنْ       ،  َمنُْصورٍ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َحْفُص ْبُن ُعَمرَ  َحَدَثنَا
َ
وقٍ  َعنْ       ،  أ رَِضَ اهللَُ  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  َمْْسُ

ُسبَْحانََك اللَُهَم َرَبنَا َوِِبَْمِدَك اللَُهَم اْغِفْر       ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيُقوُل ِِف ُرُكوِعِه وَُسُجوِدهِ، "     :قَالَْت       َعنَْها، 
 ".ِِل 

 نب  حیب ےس، اوہنں صفح نب رمع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک وصنمر نب رمتعم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اوباٰیحضل ملسممہ ےس 

  یبن رکمی ےن رسموق ےس، اوہنں ےن اع ہش ر ی اہلل اہنع ےس، اوہنں ےن رفامای ہک
م
سل

امهلل      سبحانك امهلل ربنا وِبمدك،» ر وکع اور دجسہ ںیمیلص اہلل ہیلع و
 ڑپاھ رکےت ےھت۔ «اغفر ِل

 

 

 

َسُه ِمَن الُرُكوِع  -124
ْ
 :بَاُب َما َيُقوُل اِْلَماُم َوَمْن َخلَْفُه إَِذا َرَفَع َرأ

 اامم اور دتقمی روکع ےس رس ااھٹےن رپ ایک ںیہک ؟: ابب

 115 :دحثی ربمن

ِِب ِذئٍْب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  َسِعيٍد الَْمْقرُبِِي  َعنْ       ،  اْبُن أ

َ
ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم "     :قَاَل       ،  أ

َدُه قَاَل اللَُهَم َرَبنَا َولََك احْلَمْ      :إَِذا قَاَل  َسُه       ُد، َسِمَع اهللَُ لَِمْن َِحِ
ْ
َوََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إَِذا َرَكَع َوإَِذا َرَفَع َرأ

 ، ،       يَُكرِبُ ْكرَبُ      :قَاَل       َوإَِذا قَاَم ِمَن الَسْجَدَتنْيِ
َ
 ".اهللَُ أ
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 ےن ایبن ایک، اوہنں ےن دیعس ربقمی ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس مہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس انب ایب ذبئ

یلص اہلل ہیلع  یھب ےتہک۔ ایس رطح بج آپ«امهلل ربنا ولك احلمد» ےتہک وت اس ےک دعب «سمع اهلل ملن ِحده» بج یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ہک

 اہک رکےت ےھت۔ «اهلل أكرب» یلص اہلل ہیلع وملس ےتہک۔ دوونں دجسوں ےس ڑھکے وہےت وتق یھب آپروکع رکےت اور رس ااھٹےت وت ریبکت  وملس

 

 

 

 :بَاُب فَّْضِل اللَُهَم َرَبنَا لََك احْلَْمدُ  -125
 ڑپےنھ یک تلیضف «امهلل ربنا لك احلمد»: ابب

 111 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب َصاِلٍح  َعنْ       ،  ُسَِمٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
َن       رَِضَ اهللَُ َعنُْه،  أ

َ
أ

ِ      :إَِذا قَاَل "     :رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل  َدُه َفُقولُوااْْلَِماُم َسِمَع اهللَُ ل فَإِنَُه َمْن َواَفَق       اللَُهَم َرَبنَا لََك احْلَْمُد،      :َمْن َِحِ
 ".قَْوَُلُ قَْوَل الَْماَلئَِكِة ُغِفَر ََلُ َما َتَقَدَم ِمْن َذنِْبهِ 

ی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ اامم ام ک ےن یمس ےس ربخ دی

ی س

 

ي

 

ت

، اوہنں ےن اوباصحل ذوکان ےک واےطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن مہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

وہک۔ ویکہکن سج اک  «امهلل ربنا ولك احلمد»ےہک وت مت «سمع اهلل ملن ِحده» ےن رفامای ہک بج اامم یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس ہک

 امتم انگہ شخب دےی اجںیئ ےگہی انہک رفوتشں ےک ےنہک ےک اسھت وہ اگ، اس ےک ےلھچپ 

 

 

 

 :بَاب   -126
 ۔ ۔ ۔: ابب

 111 :دحثی ربمن

ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  ِهَّشام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَعاُذ ْبُن فََّضالَةَ  َحَدَثنَا
َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
قَِرَبَن "     :قَاَل       ،  أ

ُ
َصاَلَة اّنَليِِبِ َْل

بُو ُهَريَْرَة رَِضَ اهللَُ َعنُْه َيْقنُُت ِِف الَرْكَعِة اآْلِخَرِة ِمْن َصاَلِة الُظْهِر وََصاَلِة الِْعَّشاءِ       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
 فَََكَن أ

َدهُ   ".َفيَْدُعو لِلُْمْؤِمِننَي َوَيلَْعُن الُْكَفارَ       ، وََصاَلِة الُصبِْح َبْعَد َما َيُقوُل َسِمَع اهللَُ لَِمْن َِحِ
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ریہ ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں مہ ےس اعمذ نب اضفہل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن ماشم دوتسایئ ےس، اوہنں ےن ٰییحی نب ایب ریثک ےس، اوہنں ےن اوبہملس ےس، اوہنں ےن اوبرہ

یک امنز ےک رقبی رقبی رک دوں اگ۔ انچہچن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع، رہظ، اشعء اور حبص یک آرخی راعکت ںیم ونقت  وملس یلص اہلل ہیلع ول ںیم ںیہمت یبن رکمی ےن اہک ہک

 ےک دعب۔ ینعی وم نین ےک قح ںیم داع رکےت اور افکر رپ تنعل ےتجیھب۔ «سمع اهلل ملن ِحده» ڑپاھ رکےت ےھت۔

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

ْسوَدِ َعبُْد اهللَِ  َحَدَثنَا
َ
ِِب اْْل

َ
ِِب قاَِلبَةَ  َعنْ       ،  َخاِِلٍ احْلََذاءِ  َعنْ       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ْبُن أ

َ
نٍَس  َعنْ       ،  أ

َ
رَِضَ اهللَُ       ،  أ

 ".ََكَن الُْقنُوُت ِِف الَْمْغرِِب َوالَْفْجرِ "     :قَاَل       َعنُْه، 
دبعاہلل نب ) وبالقہب نب ایب االوسد ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اامسلیع نب ہیلع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اخ د نب ذحاء ےس ایبن ایک، اوہنں ےن امہ ےس دبعاہلل

 آپ ےن رفامای ہک داع ونقت رجف اور رغمب یک امنزوں ںیم ڑپیھ اجیت ےہ۔ ےس، اوہنں ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس ہک (زدی

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

،  َعيَِلِ بِْن ََيََْي بِْن َخاَلٍد الُّزَرِِقِ  َعنْ       ،  ُّنَعيِْم بِْن َعبِْد اهللَِ الُْمْجِمرِ  َعنْ       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
بِيهِ َعنْ       

َ
َسُه ِمَن       ُكَنا يَْوًما نَُصيَِل َوَراَء اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، "     :قَاَل       ،  الُّزَرِِقِ ِرفَاَعَة بِْن َرافٍِع  َعنْ       ،  أ

ْ
فَلََما َرَفَع َرأ

َدُه،      :قَاَل       الَرْكَعِة،  َ      :قَاَل رَُجل  َوَراَءهُ       َسِمَع اهللَُ لَِمْن َِحِ      :قَاَل       فَلََما انرَْصََف،       َك احْلَْمُد َِحًْدا َكِثرًيا َّطيِبًا ُمبَاَرًَك ِفيِه، َرَبنَا َول
نَا،      :َمِن الُْمتلَََكُِم ؟ قَاَل 

َ
َوُل      :قَاَل       أ

َ
ُيُهْم يَْكتُبَُها أ

َ
يُْت بِّْضَعًة َوثاََلِثنَي َملًََك يَبْتَِدُروَّنَها أ

َ
 ".َرأ

ر  ےس، اوہنں ےن یلع نب ٰییحی نب الخد زریقمہ ےس دبعاہلل
 م
ح
م

ےس، اوہنں ےن اےنپ   نب ہملسم یبنعق ےن ایبن ایک اامم ام ک ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن میعن نب دبعاہلل 

رےہ ےھت۔ بج آپ روکع ےس رس ااھٹےت یک ادتقاء ںیم امنز ڑپھ  یلص اہلل ہیلع وملس مہ یبن رکمی ابپ ےس، اوہنں ےن رافہع نب راعف زریق ےس، اوہنں ےن اہک ہک

ےن امنز ےس افرغ  یلص اہلل ہیلع وملس آپ «ِحدا كثريا ّطيبا مبارَك فيه     ربنا ولك احلمد،» ےتہک۔ اکی صخش ےن ےھچیپ ےس اہک «سمع اهلل ملن ِحده» وت

ےن رفامای ہک ںیم ےن سیت ےس زایدہ رفوتشں وک  یلص اہلل ہیلع وملس آپوہ رک درایتف رفامای ہک سک ےن ہی املکت ےہک ںیہ، اس صخش ےن وجاب دای ہک ںیم ےن۔ اس رپ 

 داھکی ہک ان املکت وک ےنھکل ںیم وہ اکی دورسے رپ تقبس ےل اجان اچےتہ ےھت۔
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َسُه ِمَن الُرُكوِع  -127
ْ
نِينَِة ِحنَي يَْرَفُع َرأ

ْ
 :بَاُب اَلِّْطَمأ

 ڑھکا وہان روکع ےس رس ااھٹےن ےک دعب اانیمطن ےس دیساھ: ابب

بُو ُِحَيْدٍ 
َ
 .َرَفَع اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َواْستََوى َجالًِسا َحََّت َيُعوَد لُُكُ َفَقاٍر َمََكنَهُ      :قَاَل أ

 ڑھکے وہ ےئگ ہک ھٹیپ اک رہ وجڑ اینپ ہگج رپ آ ایگ۔رس ااھٹای وت دیسےھ اس رطح  (روکع ےس) ےن یلص اہلل ہیلع وملس اور اوبدیمح ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہک یبن رکمی

 

 

 

 122 :دحثی ربمن

بُو الَْوَِلدِ  َحَدَثنَا
َ
نَس   ََكنَ "     :قَاَل       ،  ثَابٍِت  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
فَََكَن  َينَْعُت ّنَلَا َصاَلَة اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ  أ

َسُه ِمَن الُرُكوِع قَاَم َحََّت َّنُقوَل َقْد نَِِسَ 
ْ
 ".يَُصيَِل َوإَِذا َرَفَع َرأ

یک امنز اک رطہقی  یلص اہلل ہیلع وملس اسن ر ی اہلل ہنع ںیمہ یبن رکمی مہ ےس اوباولدیل ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن اثتب انبین ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک

یلص اہلل ہیلع  امنز ڑپےتھ اور بج اانپ رس روکع ےس ااھٹےت وت اینت دری کت ڑھکے رےتہ ہک مہ وسےنچ ےتگل ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےھت۔ انچہچن آپ التبےت

 وھبل ےئگ ںیہ۔ وملس

 

 

 121 :دحثی ربمن

بُو الَْوَِلدِ  َحَدَثنَا
َ
ِِب ََلىَْل  َعنْ       ،  احْلََكمِ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
اءِ  َعنْ       ،  ابِْن أ ََكَن ُرُكوُع "     :قَاَل       رَِضَ اهللَُ َعنُْه،  الرَْبَ

َسُه ِمَن الُرُكوِع َوَبنْيَ الَسْجَدَتنْيِ قَِري      اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وَُسُجوُدُه، 
ْ
 ".بًا ِمَن الَسَواءِ َوإَِذا َرَفَع َرأ

نب اعزب ر ی اہلل ہنع ےس، مہ ےس اوباولدیل ماشم نب دبعاکلمل ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن مکح ےس ایبن ایک، اوہنں ےن انب ایب  ٰیلی ےس، اوہنں ےن رباء 

 دوونں دجسوں ےک درایمن اک انھٹیب رقتًابی ربارب وہات اھت۔ ےک روکع، دجسہ، روکع ےس رس ااھٹےت وتق اور یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اوہنں ےن اہک ہک
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 122 :دحثی ربمن

يُوَب  َعنْ       ،  َِحَاُد ْبُن َزيْدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن َحْرٍب  َحَدَثنَا
َ
ِِب قاَِلبَةَ  َعنْ       ،  أ

َ
ينَا احْلَُويِْرثِ َمالُِك ْبُن  ََكنَ "     :قَاَل       ،  أ رُيِ

ْمَكَن الِْقيَ 
َ
ْمَكَن       اَم، َكيَْف ََكَن َصاَلُة اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وََذاَك ِِف َغرْيِ َوقِْت َصاَلٍة َفَقاَم فَأ

َ
ُثَم َرَكَع فَأ

نَْصَب ُهنََيًة،       الُرُكوَع، 
َ
َسُه فَأ

ْ
ِِب بَُريٍْد،      :قَاَل       ُثَم َرَفَع َرأ

َ
َسُه ِمَن       فََصىَل بِنَا َصاَلَة َشيِْخنَا َهَذا أ

ْ
بُو بَُريٍْد ِإَذا َرَفَع َرأ

َ
َوََكَن أ

 ".الَسْجَدِة اآْلِخَرِة اْستََوى قَاِعًدا ُثَم َّنَهَض 
ام ک نب وحریث ر ی  ں ےن اویب ایتخسین ےس، اوہنں ےن اوبالقہب ےس ہکمہ ےس نامیلن نب رحب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس امحد نب زدی ےن ایبن ایک، اوہن

ڑھکے وہےئ  (اکی رمہبت) سک رطح امنز ڑپےتھ ےھت اور ہی امنز اک وتق ںیہن اھت۔ انچہچن آپ یلص اہلل ہیلع وملس دالھکےت ہک یبن رکمی (امنز ڑپھ رک) اہلل ہنع ںیمہ

اور وپری امطتین ےک اسھت رس ااھٹای بت یھب وھتڑی دری دیسےھ ڑھکے رےہ۔ اوبالقہب ےن ایبن ایک ہک ام ک ر ی اہلل اور وپری رطح ڑھکے رےہ۔ رھپ بج روکع ایک 

 ہنع ےن امہرے اس خیش اوبزیدی یک رطح امنز ڑپاھیئ۔ اوبزیدی بج دورسے دجسہ ےس رس ااھٹےت وت ےلہپ ایھچ رطح ھٹیب ہ ےت رھپ ڑھکے وہےت۔

 

 

 

 :بِاّتَلْكِبرِي ِحنَي يَْسُجدُ بَاُب َيْهِوي  -128
 دجسہ ےک ےیل اہلل اربک اتہک وہا ےکھج: ابب

 .ََكَن اْبُن ُعَمَر يََّضُع يََديِْه َقبَْل ُرْكبَتَيْهِ      :َوقَاَل نَافِع  

 ےلہپ اہھت زنیم رپ ےتکیٹ، رھپ ےنٹھگ ےتکیٹ۔ (دجسہ رکےت وتق) اور انعف ےن ایبن ایک ہک انب رمع ر ی اہلل امہنع

 

 

 

 123 :دحثی ربمن

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
ِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
بُو بَْكِر ْبُن َعبِْد الرَِْحَِن بِْن احْلَارِِث بِْن ِهَّشامٍ  أ

َ
، أ

بُو َسلََمَة ْبُن َعبِْد الرَِْحَِن        
َ
نَ       ،  َوأ

َ
بَا ُهَريَْرةَ  أ

َ
َفيَُكرِبُ       ََكَن يَُكرِبُ ِِف لُُكِ َصاَلٍة ِمَن الَْمْكتُوَبِة َوَغرْيَِها ِِف َرَمَّضاَن َوَغرْيِهِ، " أ
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َدُه،      :ُثَم َيُقوُل       ُثَم يَُكرِبُ ِحنَي يَْرَكُع،       ِحنَي َيُقوُم،  ْن يَْسُجَد،      :ُثَم َيُقوُل       َسِمَع اهللَُ لَِمْن َِحِ
َ
     :ُثَم َيُقوُل       َرَبنَا َولََك احْلَْمُد َقبَْل أ

ْكرَبُ ِحنَي َيْهِوي َساِجًدا، 
َ
َسُه ِمَن الُسُجوِد،       اهللَُ أ

ْ
ِحنَي يَْرَفُع  ُثَم يَُكرِبُ       ُثَم يَُكرِبُ ِحنَي يَْسُجُد،       ُثَم يَُكرِبُ ِحنَي يَْرَفُع َرأ

َسُه ِمَن الُسُجوِد، 
ْ
،       َرأ َوَيْفَعُل َذلَِك ِِف لُُكِ َرْكَعٍة َحََّت َيْفُرَغ ِمَن الَصاَلِة،       ُثَم يَُكرِبُ ِحنَي َيُقوُم ِمَن اجْلُلُوِس ِِف اَِلثْنَتنَْيِ

ي َّنْفِِس بِيَدِ      :ُثَم َيُقوُل ِحنَي َينرَْصُِف        قَْرُبُكْم َشبًَها بَِصاَلِة رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إِْن ََكنَْت َهِذهِ َواَِلِ
َ
هِ إِِِن َْل

 ".لََصاَلتَُه َحََّت فَاَرَق اُِلّْنيَا
ھجم وک اوبرکب نب دبعارلنٰمح نب احرث نب ماشم اور مہ ےس اوباامیلن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ بیعش ےن ربخ دی، اوہنں ےن زرہی ےس، اوہنں ےن اہک ہک 

اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع امتم امنزوں ںیم ریبکت اہک رکےت ےھت۔ وخاہ رفض وہں ای ہن وہں۔ راضمن اک ہنیہم وہ ای وکیئ اور ہنیہم وہ،  اوبہملس نب دبعارلنٰمح ےن ربخ دی ہک

ربنا ولك » ےتہک اور اس ےک دعب « سمع اهلل ملن ِحده» وکع ںیم اجےت وت ریبکت ےتہک۔ رھپانچہچن بج آپ امنز ےک ےیل ڑھکے وہےت وت ریبکت ےتہک، ر
اهلل » ےتہک۔ رھپ دورسا دجسہ رکےت وتق « اهلل أكرب» ےتہک۔ رھپ دجسہ ےس رس ااھٹےت وت « اهلل أكرب» دجسہ ےس ےلہپ، رھپ بج دجسہ ےک ےیل ےتکھج وت « احلمد
ےتہک۔ دو راعکت ےک دعب دعقہ اوٰیل رکےن ےک دعب بج ڑھکے وہےت بت یھب ریبکت ےتہک اور آپ رہ  « اهلل أكرب» ااھٹےت وت ےتہک۔ ایس رطح دجسہ ےس رس « أكرب

ن ےہ ںیم مت ںیم رتعک ںیم ااسی یہ رکےت اہیں کت ہک امنز ےس افرغ وہےن کت۔ امنز ےس افرغ وہےن ےک دعب رفامےت ہک اس ذات یک مسق سج ےک اہھت ںیم ریمی اج

 یک امنز ےس اشمہب وہں۔ اور آپ ایس رطح امنز ڑپےتھ رےہ اہیں کت ہک آپ داین ےس رشتفی ےل ےئگ۔ یلص اہلل ہیلع وملس  زایدہ یبن رکمیبس ےس

 

 

 

 124 :دحثی ربمن

بُو ُهَريَْرةَ  َوقَاَل      :قَاََل 
َ
َسُه، َوََكَن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه      :رَِضَ اهللَُ َعنْهُ  أ

ْ
َسِمَع اهللَُ لَِمْن "     :َيُقوُل       وََسلََم ِحنَي يَْرَفُع َرأ

َدُه َرَبنَا َولََك احْلَْمُد،  ْسَمائِِهْم،       َِحِ
َ
نِْج الَْوَِلَد ْبَن الَْوَِلِد،      :َفيَُقوُل       يَْدُعو لِرَِجاٍل فَيَُسِميِهْم بِأ

َ
ِهَّشاٍم،  وََسلََمَة ْبنَ       اللَُهَم أ

ِِب َربِيَعَة،       
َ
تََك لََعَ ُمرََّضَ َواْجَعلَْها َعلَيِْهْم ِسننَِي َكِسِِن       َوالُْمْستَّْضَعِفنَي ِمَن الُْمْؤِمِننَي،       َوَعَياَش ْبَن أ

َ
اللَُهَم اْشُدْد َوّْطأ

ِق يَْوَمئٍِذ ِمْن ُمرََّضَ خُمَاِلُفوَن ََلُ  ْهُل الَْمْْشِ
َ
 ".يُوُسَف َوأ

     سمع اهلل ملن ِحده،»ااھٹےت وت (روکع ےس) بج رس ابمرک یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل اوبرکب اور اوبہملس دوونں ےن اہک ہک اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےن التبای ہک
ودیل، ہملس نب ماشم، ایعش نب ایب رہعیب اور امتم زمکور ودیل نب ! ہہک رک دنچ ولوگں ےک ےیل داعںیئ رکےت اور انم ےل ےل رک رفامےت۔ ای اہلل « ربنا ولك احلمد
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ہلیبق رضم ےک ولوگں وک یتخس ےک اسھت لچک دے اور ان رپ طحق طلسم رک اسیج ہک ویفس ہیلع االسلم ےک زامہن ںیم آای اھت۔ ! اجنت دے۔ اے اہلل (افکر ےس) املسمونں وک

 ان دونں وپرب واےل ہلیبق رضم ےک ولگ اخمنیفل ںیم ےھت۔

 

 

 

 125 :دحثی ربمن

نََس ْبَن َمالٍِك  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  الُّزْهِريِ  َعنْ       َغرْيَ َمَرٍة،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا
َ
َسَقَّط      :َيُقوُل       ،  أ

ْيَمُن،      :َوُرَبَما قَاَل ُسْفيَانُ       وََسلََم َعْن فََرٍس، رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه 
َ
فََدَخلْنَا َعلَيِْه َّنُعوُدُه       ِمْن فََرٍس فَُجِحَش ِشُقُه اْْل

إَِّنَما ُجِعَل اْْلَِماُم "     :قَاَل       فَلََما قَََض الَصاَلَة، َمَرًة َصلَيْنَا ُقُعوًدا      :َوقَاَل ُسْفيَانُ       فََحرََّضَِت الَصاَلُة فََصىَل بِنَا قَاِعًدا َوَقَعْدنَا، 
وا،       َِلُْؤَتَم بِِه،  ُ      :َوإَِذا قَاَل       َوِإَذا َرَفَع فَاْرَفُعوا،       َوإَِذا َرَكَع فَاْرَكُعوا،       فَإَِذا َكرَبَ فََكرِبُ َدُه َفُقول َرَبنَا َولََك      :واَسِمَع اهللَُ لَِمْن َِحِ

،      :قَاَل ُسْفيَانُ       ، "َوإَِذا َسَجَد فَاْسُجُدوا      احْلَْمُد،  َولََك      :لُّزْهِرُي قَاََل       لََقْد َحِفَظ َكَذا،      :قَاَل       َّنَعْم،      :قُلُْت       َكَذا َجاَء بِِه َمْعَمر 
ْيَمِن، احْلَْمُد َحِفْظُت ِمْن ِشِقِه 

َ
ْيَمنُ      : اْبُن ُجَريٍْج  قَاَل       فَلََما َخرَْجنَا ِمْن ِعنِْد الُّزْهِرِي،       اْْل

َ
نَا ِعنَْدُه فَُجِحَش َساقُُه اْْل

َ
 .َوأ
 ہک ںیم ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع وک ہی ےتہک مہ ےس یلع نب دبعاہلل دمینی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ایفسن نب ہنییع ےن ابرابر زرہی ےس ہی ایبن ایک ہک اوہنں ےن اہک

یلص  اہک۔ اس رگےن ےس آپ      «من فرس» (ےک      «عن فرس»اجبےئ) وھگڑے ےس زنیم رپ رگ ےئگ۔ ایفسن ےن ارثک یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل وہےئ انس ہک

یلص اہلل ہیلع  یک دختم ںیم ایعدت یک رغض ےس احرض وہےئ۔ اےنت ںیم امنز اک وتق وہ ایگ اور آپ وملسیلص اہلل ہیلع  اک داایں ولہپ زیمخ وہ ایگ وت مہ آپ اہلل ہیلع وملس

امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت  یلص اہلل ہیلع وملس ےن ںیمہ ھٹیب رک امنز ڑپاھیئ۔ مہ یھب ھٹیب ےئگ۔ ایفسن ےن اکی رمہبت اہک ہک مہ ےن یھب ھٹیب رک امنز ڑپیھ۔ بج آپ وملس

ےئ وت مت یھب رس اامم اس ےیل ےہ ہک اس یک ادتقاء یک اجےئ۔ اس ےیل بج وہ ریبکت ےہک وت مت یھب ریبکت وہک۔ بج روکع رکے وت مت یھب روکع رکو۔ بج رس ااھٹ رفامای ہک

 اشرگد یلع نب دمینی ےس وپاھچ ایفسن ےن اےنپ)اور بج دجسہ رکے وت مت یھب دجسہ رکو۔ « ربنا ولك احلمد» ےہک وت مت « سمع اهلل ملن ِحده» ااھٹؤ اور بج وہ

ولك » ںیم ےن اہک یج اہں۔ اس رپ ایفسن وبےل ہک رمعم وک دحثی اید یھت۔ زرہی ےن ویں اہک (یلع ےتہک ںیہ ہک) ایک رمعم ےن یھب ایس رطح دحثی ایبن یک یھت۔ (ہک
لھچ ایگ اھت۔ بج مہ زرہی ےک اپس ےس ےلکن انب رججی ےن اہک ںیم زرہی ےک اپس  ۔ ایفسن ےن ہی یھب اہک ہک ےھجم اید ےہ ہک زرہی ےن ویں اہک آپ اک داایں ابزو « احلمد

 وموجد اھت وت اوہنں ےن ویں اہک ہک آپ یک داینہ ڈنپیل لھچ یئگ۔
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 :بَاُب فَّْضِل الُسُجودِ  -129
 دجسہ یک تلیضف اک ایبن: ابب

 121 :دحثی ربمن

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ ْخرَبَ

َ
،  َوَعَّطاُء ْبُن يَِّزيَد اللَيِِْثُ        ،  َسِعيُد ْبُن الُْمَسيِِب  أ

َهْل ُتَماُروَن ِِف الَْقَمِر ََلْلََة      :ْوَم الِْقيَاَمِة ؟ قَاَل َهْل نََرى َرَبنَا يَ       يَا رَُسوَل اهللَِ، "     :أن اّنلاس قَالُوا      أخربهما،  أبا هريرة أن      
 ، ،      :قَاَل       ََل يَا رَُسوَل اهللَِ،      :قَالُوا      ابْلَْدِر لَيَْس ُدونَُه َسَحاب       :َل قَا      ََل،      :قَالُوا      َفَهْل ُتَماُروَن ِِف الَّشْمِس لَيَْس ُدوَّنَها َسَحاب 

َمْن ََكَن َيْعبُُد َشيْئًا فَلْيَتَِبْع فَِمنُْهْم َمْن يَتَِبُع الَّشْمَس َوِمنُْهْم      :َفيَُقوُل       فَإِنَُكْم تََرْونَُه َكَذلَِك َُيَْْشُ اّنَلاُس يَْوَم الِْقيَاَمِة، 
نَا َرُبُكْم َفيَُقولُوَن       َمْن يَتَِبُع الَْقَمَر َوِمنُْهْم َمْن يَتَِبُع الَّطَواِغيَت، 

َ
ِتيِهُم اهللَُ َفيَُقوُل أ

ْ
َمُة ِفيَها ُمنَافُِقوَها َفيَأ

ُ
َوَتبََْق َهِذهِ اْْل

تِيَنَا َرُبنَا فَإَِذا َجاَء َرُبنَا َعَرْفنَاُه، 
ْ
نَا َرُبُكْم َفيَقُ       َهَذا َمََكُّننَا َحََّت يَأ

َ
ِتيِهُم اهللَُ َفيَُقوُل أ

ْ
نَْت َرُبنَا َفيَْدُعوُهْم َفيَأ

َ
ولُوَن أ

َمِتِه، 
ُ
َوَل َمْن جَيُوُز ِمَن الُرُسِل بِأ

َ
ُكوُن أ

َ
اُط َبنْيَ َظْهَراَِنْ َجَهَنَم فَأ ُم       َفيرَُّْضَُب الرِصَ َحد  إََِل الُرُسُل َولََكَ

َ
َوََل َيتلَََكَُم يَْوَمئٍِذ أ

َِلُب ِمثُْل َشوِْك الَسْعَداِن، الُرُسِل يَْوَمئٍِذ اللَُهَم َسلِْم  ْيتُْم َشوَْك الَسْعَداِن ؟،       َسلِْم َوِِّف َجَهَنَم ّلََكَ
َ
     :قَاَل       َّنَعْم،      :قَالُوا      َهْل َرأ

نَُه ََل َيْعلَُم قَْدَر ِعَظِمَها إََِل اهللَُ       فَإَِّنَها ِمثُْل َشوِْك الَسْعَداِن، 
َ
ْعَمالِِهْم فَِمنُْهْم َمْن يُوَبُق بَِعَمِلِه  َغرْيَ أ

َ
َُتَّْطُف اّنَلاَس بِأ

ْهِل اّنَلاِر، 
َ
َراَد ِمْن أ

َ
َراَد اهللَُ رَِْحََة َمْن أ

َ
ْن َُيْرُِجوا َمْن ََكَن       َوِمنُْهْم َمْن َُيَرَْدُل ُثَم َينُْجو َحََّت ِإَذا أ

َ
َمَر اهللَُ الَْماَلئَِكَة أ

َ
أ

ثََر الُسُجوِد َفيَْخرُُجوَن ِمَن اّنَلاِر فلَُُكُ       اهللََ َفيُْخرُِجوَّنُهْم َوَيْعِرفُوَّنُهْم بِآثَاِر الُسُجوِد، َيْعبُُد 
َ
ُكَل أ

ْ
ْن تَأ

َ
وََحَرَم اهللَُ لََعَ اّنَلاِر أ

ثََر الُسُجوِد َفيَْخرُُجوَن ِمَن اّنَلارِ 
َ
ُكلُُه اّنَلاُر إََِل أ

ْ
قَِد اْمتََحُّشوا َفيَُصُب َعلَيِْهْم َماُء احْلَيَاِة َفيَنْبُتُوَن َكَما تَنْبُُت  ابِْن آَدَم تَأ

يِل الَسيِْل،  ْهِل اّنلَ       احْلَِبُة ِِف َِحِ
َ
ُدُخوًَل  ارِ ُثَم َيْفُرُغ اهللَُ ِمَن الَْقَّضاِء َبنْيَ الِْعبَاِد َوَيبََْق رَُجل  َبنْيَ اجْلََنِة َواّنَلاِر وَُهَو آِخُر أ

ْحَرقَِِن َذََكُؤَها،      :َفيَُقوُل       اجْلََنَة ُمْقِبل  بِوَْجِهِه قِبََل اّنَلاِر، 
َ
َهْل      :َفيَُقوُل       يَا رَِب اْْصِْف وَْجِِه َعِن اّنَلاِر قَْد قََّشبَِِن ِرَيَُها َوأ

َل َغرْيَ َذلَِك 
َ
ْن تَْسأ

َ
وَِعَّزتَِك َفيُْعِّطي اهللََ َما يََّشاُء ِمْن َعْهٍد َوِميثَاٍق َفيرَْصُِف       ََل،      :َفيَُقوُل       ؟، َعَسيَْت إِْن فُِعَل َذلَِك بَِك أ

ْن يَْسُكَت،       اهللَُ وَْجَهُه َعِن اّنَلاِر، 
َ
ى َبْهَجتََها َسَكَت َما َشاَء اهللَُ أ

َ
ْقبََل بِِه لََعَ اجْلََنِة َرأ

َ
يَا رَِب قَِدْمِِن ِعنَْد      :قَاَل  ُثمَ       فَإَِذا أ

لَْت،      :َفيَُقوُل اهللَُ ََلُ       بَاِب اجْلََنِة، 
َ
ي ُكنَْت َسأ َل َغرْيَ اَِلِ

َ
ْن ََل تَْسأ

َ
ْعَّطيَْت الُْعُهوَد َوالِْميثَاَق أ

َ
لَيَْس قَْد أ

َ
يَا رَِب ََل      :َفيَُقوُل       أ

ْشََق َخلِْقَك، 
َ
ُكوُن أ

َ
َل َغرْيَُه،      :َفيَُقوُل       أ

َ
ْن ََل تَْسأ

َ
ْعِّطيَت َذلَِك أ

ُ
ُل َغرْيَ َذلَِك       ََل،      :َفيَُقوُل       َفَما َعَسيَْت إِْن أ

َ
ْسأ

َ
وَِعَّزتَِك ََل أ

ِة فَإِذَ       َفيُْعِّطي َرَبُه َما َشاَء ِمْن َعْهٍد َوِميثَاٍق َفيَُقِدُمُه إََِل بَاِب اجْلََنِة،  ى زَْهَرَتَها َوَما ِفيَها ِمَن اّنَلرَّْضَ
َ
ا بَلََغ بَاَبَها فََرأ
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ْن يَْسُكَت، 
َ
وِر فَيَْسُكُت َما َشاَء اهللَُ أ ْدِخلِِْن اجْلََنَة،      :َفيَُقوُل       َوالُْسُ

َ
ْغَدرََك      :َفيَُقوُل اهللَُ       يَا رَِب أ

َ
َوَْيََك يَا اْبَن آَدَم َما أ

لَيَْس 
َ
ْعِّطيَت،  أ

ُ
ي أ َل َغرْيَ اَِلِ

َ
ْن ََل تَْسأ

َ
ْعَّطيَْت الُْعُهوَد َوالِْميثَاَق أ

َ
ْشََق َخلِْقَك َفيَّْضَحُك      :َفيَُقوُل       قَْد أ

َ
يَا رَِب ََل َِتَْعلِِْن أ

َذُن ََلُ ِِف ُدُخوِل اجْلََنِة، 
ْ
ْمِنيَتُُه،       َتَمَن،      :َفيَُقوُل       اهللَُ َعَّز وََجَل ِمنُْه ُثَم يَأ

ُ
ِمْن      :قَاَل اهللَُ َعَّز وََجَل       َفيَتََمََن َحََّت إَِذا اّْنَقَّطَع أ

 ، َماِِنُ
َ
ْقبََل يَُذِكُرُه َرُبُه َحََّت إَِذا اّْنتََهْت بِِه اْْل

َ
بُو َسِعيٍد اْْلُْدِرُي       ُه، لََك َذلَِك َوِمثْلُُه َمعَ      :قَاَل اهللَُ َتَعاََل       َكَذا َوَكَذا أ

َ
     :قَاَل أ

ِِب ُهَريَْرَة رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما، 
َ
،      :إَِن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل       ِْل ْمثَاَِلِ

َ
ُة أ بُو       قَاَل اهللَُ لََك َذلَِك وََعَْشَ

َ
قَاَل أ

ْحَفْظ ِمْن رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إََِل قَْوََلُ لََك َذلَِك َوِمثْلُُه َمَعهُ لَْم      :ُهَريَْرةَ 
َ
بُو َسِعيدٍ  قَاَل       ، "أ

َ
إِِِن َسِمْعتُُه َيُقوُل      : أ

ْمثَاَِلِ 
َ
ُة أ  .َذلَِك لََك وََعَْشَ

رہی ےس ربخ دی، اوہنں ےن ایبن ایک ہک ےھجم دیعس نب بیسم اور اطعء نب زیدی یثیل ےن ربخ دی ہک اوبرہریہ ر ی مہ ےس اوباامیلن ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ بیعش ےن ز

وپاھچ، ایک ںیہمت وچدوھںی  (وجاب ےک ےیل) ایک مہ اےنپ رب وک ایقتم ںیم دھکی ںیکس ےگ؟ آپ ےن! ای روسل اہلل: ولوگں ےن وپاھچ اہلل ہنع ےن اںیہن ربخ دی ہک

رھپ آپ ےن وپاھچ اور ایک ںیہمت وسرج ےک ! اچدن ےک دےنھکی ںیم بج ہک اس ےک رقبی ںیہک ابدل یھب ہن وہ ہبش وہات ےہ؟ ولگ وبےل رہزگ ںیہن ای روسل اہللرات ےک 

رب ازعلت وک مت ایس رطح دوھکی ےگ۔ رھپ آپ ےن رفامای ہک ! دےنھکی ںیم بج ہک اس ےک رقبی ںیہک ابدل یھب ہن وہ ہبش وہات ےہ۔ ولوگں ےن اہک ہک ںیہن ای روسل اہلل

ےک ےھچیپ وہ ںیل ےگ، تہب  ولگ ایقتم ےک دن عمج ےئک اجںیئ ےگ۔ رھپ اہلل اعتٰیل رفامےئ اگ ہک وج ےسج وپاتج اھت وہ اس ےک اسھت وہ اجےئ۔ انچہچن تہب ےس ولگ وسرج

ںیم انمنیقف یھب وہں ےگ۔ رھپ اہلل اعتٰیل اکی یئن وصرت ںیم آےئ اگ اور ان ےس ےس اچدن ےک اور تہب ےس ںوتں ےک اسھت وہ ںیل ےگ۔ ہی اتم ابیق رہ اجےئ یگ۔ اس 

ںیل ےگ۔ رھپ اہلل  ےہک اگ ہک ںیم اہمترا رب وہں۔ وہ انمنیقف ںیہک ےگ ہک مہ ںیہی اےنپ رب ےک آےن کت ڑھکے رںیہ ےگ۔ بج امہرا رب آےئ اگ وت مہ اےس اچہپن

آےئ اگ اور رفامےئ اگ ہک ںیم اہمترا رب وہں۔ وہ یھب ںیہک ےگ ہک کشیب وت امہرا رب ےہ۔ رھپ اہلل اعتٰیل البےئ  (ن ںیلایسی وصرت ںیم ےسج وہ اچہپ) زعولج ان ےک اپس

وہں اگ۔  رفامےت ںیہ ہک ںیم اینپ اتم ےک اسھت اس ےس زگرےن واال بس ےس الہپ روسل یلص اہلل ہیلع وملس اگ۔ لپ رصاط منہج ےک وچیبں چیب راھک اجےئ اگ اور یبن رکمی

اور منہج ںیم دعسان ےک ! ےھجم وفحمظ رویھک! اے اہلل! ےھجم وفحمظ رویھک! اس روز وسا اایبنء ےک وکیئ یھب ابت ہن رک ےکس اگ اور اایبنء یھب رصف ہی ںیہک ےگ۔ اے اہلل

وت وہ دعسان ےک اکوٹنں یک  (آپ ےن رفامای) ! اہک اہںاکوٹنں یک رطح آسکن وہں ےگ۔ دعسان ےک اکےٹن وت مت ےن دےھکی وہں ےگ؟ باحہب ر ی اہلل  مہن ےن رعض ایک

ےگ۔ تہب ےس ولگ اےنپ لمع رطح وہں ےگ۔ اہتبل ان ےک  رل و رعض وک وسا اہلل اعتٰیل ےک اور وکیئ ںیہن اجاتن۔ ہی آسکن ولوگں وک ان ےک اامعل ےک اطمقب چنیھک ںیل 

 ان یک اجنت وہ یگ۔ ںویمنہں ںیم ےس اہلل اعتٰیل سج رپ رمح رفامان اچےہ اگ وت المہکئ وک مکح دے اگ یک وہج ےس الہک وہں ےگ۔ تہب ےس ڑکٹے ڑکٹے وہ اجںیئ ےگ۔ رھپ

اچہپںین ےگ۔ اہلل اعتٰیل ےن منہج رپ ہک وج اخصل اہلل اعتٰیل یہ یک ابعدت رکےت ےھت اںیہن ابرہ اکنل ول۔ انچہچن ان وک وہ ابرہ اکنںیل ےگ اور ومدحوں وک دجسے ےک آاثر ےس 

 یکچ وہ یگ۔ بج منہج ےس ہ ےک آاثر اک الجان رحام رک دای ےہ۔ انچہچن ہی بج منہج ےس اکنےل اجںیئ ےگ وت ارث دجسہ ےک وسا ان ےک مسج ےک امتم یہ وصحں وک آگ الجدجس

الیسب ےک وکڑے رکٹک رپ الیسب ےک ابرہ وہں ےگ وت ابلکل لج ےکچ وہں ےگ۔ اس ےیل ان رپ آب ایحت ڈاال اجےئ اگ۔ سج ےس وہ اس رطح ارھب آںیئ ےگ۔ ےسیج 
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یق رہ اجےئ اگ۔ ہی تنج ےنمھت ےک دعب زبسہ ارھب آات ےہ۔ رھپ اہلل اعتٰیل دنبوں ےک اسحب ےس افرغ وہ اجےئ اگ۔ نکیل اکی صخش تنج اور دوزخ ےک درایمن اب یھب اب

ریمے ہنم وک دوزخ یک رطف ےس ریھپ دے۔ ! ےہک اگ ہک اے ریمے ربںیم دالخ وہےن واال آرخی دوزیخ صخش وہ اگ۔ اس اک ہنم دوزخ یک رطف وہ اگ۔ اس ےیل 

ں وت وت دوابرہ وکیئ این وسال وت ںیہن رکے ویکہکن اس یک ندوب ھجم وک امرے ڈایتل ےہ اور اس یک کمچ ےھجم الجےئ دیتی ےہ۔ اہلل اعتٰیل وپےھچ اگ ایک ارگ ریتی ہی انمت وپری رک دو

اور ےسیج ےسیج اہلل اچےہ اگ وہ وقل و رقار رکے اگ۔ آرخ اہلل اعتٰیل منہج یک رطف ےس اس اک ہنم ریھپ دے اگ۔ بج وہ تنج یک ! یک مسقاگ؟ دنبہ ےہک اگ ںیہن ریتی زبریگ 

وازے ےک ےھجم تنج ےک در! رطف ہنم رکے اگ اور اس یک اشدایب رظنوں ےک اسےنم آیئ وت اہلل ےن ینتج دری اچاہ وہ پچ رےہ اگ۔ نکیل رھپ وبل ڑپے اگ اے اہلل

ےھجم ! دنبہ ےہک اگ اے ریمے رب رقبی اچنہپ دے۔ اہلل اعتٰیل وپےھچ اگ ایک وت ےن دہع و امیپن ںیہن ابدناھ اھت ہک اس اکی وسال ےک وسا اور وکیئ وسال وت ںیہن رکے اگ۔

ہک ارگ ریتی ہی انمت وپری رک دی یئگ وت دورسا وکیئ وسال وت ںیہن ریتی ولخمق ںیم بس ےس زایدہ ندبیصن ہن وہان اچےئہ۔ اہلل رب ازعلت رفامےئ اگ ہک رھپ ایک امضتن ےہ 

اگ اور تنج ےک دروازے رکے اگ۔ دنبہ ےہک اگ ںیہن ریتی زعت یک مسق اب دورسا وسال وکیئ ھجت ےس ںیہن رکوں اگ۔ انچہچن اےنپ رب ےس رہ رطح دہع و امیپن ابدنےھ 

 ئاہنیئ، اتزیگ اور رسموتں وک دےھکی اگ وت بج کت اہلل اعتٰیل اچےہ اگ وہ دنبہ پچ رےہ اگ۔ نکیل آرخ وبل ڑپے اگ ہک کت اچنہپ دای اجےئ اگ۔ دروازہ رپ چنہپ رک بج تنج یک

اھت ہک وج ھچک  وت ےن دہع و امیپن ںیہن ابدناھ (ایھب) وت ااسی داغ ابز ویکں نب ایگ؟ ایک! ےھجم تنج ےک ادنر اچنہپ دے۔ اہلل اعتٰیل رفامےئ اگ۔ اوسفس اے انب آدم! اے اہلل

ےھجم اینپ بس ےس زایدہ ندبیصن ولخمق ہن انب۔ اہلل اپک سنہ دے اگ اور اےس تنج ںیم یھب داہلخ یک ! ےھجم دای ایگ، اس ےس زایدہ اور ھچک ہن اموگنں اگ۔ دنبہ ےہک اگ اے رب

رےھک اگ اور بج امتم انمتںیئ متخ وہ اجںیئ یگ وت اہلل اعتٰیل  (اہلل اعتٰیل ےک اسےنم) ااجزت اطع رفام دے اگ اور رھپ رفامےئ اگ امگن ایک ےہ ریتی انمت۔ انچہچن وہ اینپ انمتںیئ

اجںیئ یگ وت رفامےئ اگ ہک ںیہمت ہی بس اور  رفامےئ اگ ہک الفں زیچ اور اموگن، الفں زیچ اک زمدی وسال رکو۔ وخد اہلل اپک یہ ایدداہین رکاےئ اگ۔ اور بج وہ امتم انمتںیئ وپری وہ

ےن رفامای ہک ہی اور اس ےس دس انگ اور زایدہ ںیہمت  یلص اہلل ہیلع وملس یہ اور دی ںیئگ۔ اوب دیعس دخری ر ی اہلل ہنع ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس اہک ہک روسل اہللاینت 

د ےہ ہک ںیہمت ہی انمتںیئ اور اینت یہ اور دی ںیئگ۔ نکیل یک یہی ابت رصف ےھجم ای یلص اہلل ہیلع وملس دی ںیئگ۔ اس رپ اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہک روسل اہلل

 اوبدیعس ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن آپ وک ہی ےتہک انس اھت ہک ہی اور اس یک دس انگ انمتںیئ ھجت وک دی ںیئگ۔

 

 

 

 :بَاُب ُيبِْدي َضبَْعيِْه َوجُيَاِِف ِِف الُسُجودِ  -131
 اور ٹیپ راونں ےس اگل رےھک دجسے ںیم دوونں ابزو ےلھک: ابب
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 121 :دحثی ربمن

َعبِْد اهللَِ بِْن َمالٍِك ابِْن  َعنْ       ،  ابِْن ُهْرُمّزَ  َعنْ       ،  َجْعَفرٍ  َعنْ       ،  بَْكُر ْبُن ُمرََّضَ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ  َحَدَثنَا
ّن اّنَليِِبَ "      ،  ُِبَيْنَةَ 

َ
     : اللَيُْث  َوقَاَل       ، "َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن إَِذا َصىَل فََرَج َبنْيَ يََديِْه َحََّت َيبُْدَو َبيَاُض إِْبَّطيْهِ  أ

 .ََنَْوهُ  َجْعَفُر ْبُن َربِيَعةَ َحَدثَنِي
رہعیب ےس ایبن ایک، اوہنں ےن دبعارلنٰمح نب رہزم ےس، اوہنں ےن دبعاہلل نب ام ک نب ہنیحب  مہ ےس ٰییحی نب ریکب ےن ایبن ایک، اہک ہک ھجم ےس رکب نب رضم ےن رفعج نب

بج امنز ڑپےتھ دجسے ںیم اےنپ دوونں ابزوؤں وک اس دقر الیھپ دےتی ہک لغب یک دیفسی رہرہ وہ اجیت یھت۔ ثیل نب دعس ےن ایبن  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےس ہک

 رفعج نب رہعیب ےن ایس رطح دحثی ایبن یک۔ایک ہک ھجم ےس یھب 

 

 

 

ّْطَراِف رِْجلَيِْه الِْقبْلَةَ  -131
َ
 :بَاُب يَْستَْقِبُل بِأ

 دجسہ ںیم اپؤں یک اویلگنں وک ہلبق رخ رانھک اچےئہ: ابب

بُو ُِحَيٍْد الَساِعِدُي 
َ
 .َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَاََلُ أ

 ےس ایبن ایک ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس وک اوبدیمح باحیب ر ی اہلل ہنع ےن یبن رکمیاس ابت 

 

 

 

 :بَاُب إَِذا لَْم يُِتَم الُسُجودَ  -132
 (وت اسیک انگہ ےہ ؟ ) بج دجسہ وپری رطح ہن رکے : ابب

 121 :دحثی ربمن

ِِب َوائٍِل  َعنْ       ،  َواِصٍل  َعنْ       ،  َمْهِدُي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  الَصلُْت ْبُن ُُمََمدٍ  َحَدَثنَا
َ
ى رَُجاًل ََل يُِتُم ُرُكوَعُه " ُحَذْيَفةَ  َعنْ       ،  أ

َ
َرأ

ْحِسبُُه،      :قَاَل       َما َصلَيَْت،      :قَاَل ََلُ ُحَذْيَفةُ       َوََل ُسُجوَدُه فَلََما قَََض َصاَلتَُه، 
َ
َولَْو ُمَت ُمَت لََعَ َغرْيِ ُسَنِة ُُمََمٍد َصىَل      :قَاَل       َوأ

 ".اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
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اوہنں ےن   ہنع ےس ہکمہ ےس تلص نب دمحم رصبٰی ےن ایبن ایک، اہک مہ ےس دہمی نب ومیمن ےن والص ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اوبوالئ ےس، اوہنں ےن ذحہفی ر ی اہلل

ےھجم اید ع اور دجسہ وپری رطح ںیہن رکات اھت۔ بج وہ امنز ڑپھ اکچ وت اوہنں ےن اس ےس رفامای ہک وت ےن امنز یہ ںیہن ڑپیھ۔ اوبوالئ ےن اہک ہک اکی صخش وک داھکی وج روک

 ےک رطقی رپ ںیہن وہ یگ۔ یلص اہلل ہیلع وملسآات ےہ ہک ذحہفی ےن ہی رفامای ہک ارگ مت رم ےئگ وت اہمتری ومت دمحم

 

 

 

ْعُظمٍ بَاُب  -133
َ
 :الُسُجوِد لََعَ َسبَْعِة أ

 است ڈہویں رپ دجسے رکان: ابب

 121 :دحثی ربمن

ِمَر اّنَليِِبُ "      ،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  َّطاوٍُس  َعنْ       ،  َعْمِرو بِْن ِدينَارٍ  َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  قَِبيَصةُ  َحَدَثنَا
ُ
َصىَل اهللَُ أ

ْعَّضاٍء، 
َ
ْن يَْسُجَد لََعَ َسبَْعِة أ

َ
 ".َوََل يَُكَف َشَعًرا َوََل ثَْوًبا اجْلَبَْهِة َواَْلََديِْن َوالُرْكبَتنَْيِ َوالرِْجلنَْيِ       َعلَيِْه وََسلََم أ

ن ایک، اوہنں ےن اطؤس ےس، اوہنں ےن انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس، آپ ےن مہ ےس ہصیبق نب ہبقع ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ایفسن وثری ےن رمعو نب دانیر ےس ایب

ا ء رپ دجسہ اک مکح دای ایگ، اس رطح ہک ہن ابولں وک اےنپ ےتٹیمس ہن ڑپکے وک یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی التبای ہک

 

ض
ع
ا ء ہی ںیہ) وک است ا

 

ض
ع
عم ) اشیپین (وہ است ا

 دوونں اپؤں۔دوونں اہھت، دوونں ےنٹھگ اور  (انک

 

 

 

 112 :دحثی ربمن

َعِن       رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  َّطاوٍُس  َعنْ       ،  َعْمٍرو َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمْسِلُم ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا
ْعُظٍم َوََل نَُكَف ثَْوًبا َوََل َشَعًرا"     :قَاَل       وََسلََم، اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه 

َ
ْن نَْسُجَد لََعَ َسبَْعِة أ

َ
ِمْرنَا أ

ُ
 ".أ

ےن  امہنع ےس، اوہنں مہ ےس ملسم نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس ہبعش ےن، اوہنں ےن رمعو ےس، اوہنں ےن اطؤس ےس، اوہنں ےن انب ابعس ر ی اہلل

ا ء رپ اس رطح دجسہ اک مکح وہا ےہ ہک مہ ہن ابل ںیٹیمس ہن ڑپکے۔ یلص اہلل ہیلع وملس آپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہک

 

ض
ع
 ےن رفامای ہک ںیمہ است ا
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 111 :دحثی ربمن

اِئيُل  َحَدَثنَا      ،  آَدمُ  َحَدَثنَا ِِب إِْسَحاَق  َعنْ       ،  إَِْسَ
َ
اُء ْبُن ََعزٍِب  َحَدَثنَا      ،  َعبِْد اهللَِ بِْن يَِّزيَد اْْلَّْطِِمِ  َعنْ       ،  أ وَُهَو َغرْيُ  الرَْبَ

َدُه، "     :فَإَِذا قَاَل       ُكَنا نَُصيَِل َخلَْف اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،      :قَاَل       َكُذوٍب،  َحد  ِمَنا َظْهَرُه َحََّت       َسِمَع اهللَُ لَِمْن َِحِ
َ
لَْم ََيِْن أ

رِْض 
َ
 ".يََّضَع اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َجبَْهتَُه لََعَ اْْل

رباء نب اعزب ر ی مہ ےس  مہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ارسالیئ ےن اوبااحسق ےس ایبن ایک، اوہنں ےن دبعاہلل نب زیدی ےس، اوہنں ےن اہک ہک

سمع اهلل ملن » یک ادتقاء ںیم امنز ڑپےتھ ےھت۔ بج آپ یلص اہلل ہیلع وملس مہ یبن رکمی اہلل ہنع ےن ایبن ایک، وہ وھجٹ ںیہن وبل ےتکس ےھت۔ آپ ےن رفامای ہک
 اینپ اشیپین زنیم رپ ہن رھک دےتی۔ یلص اہلل ہیلع وملس وت مہ ںیم ےس وکیئ اس وتق کت اینپ ھٹیپ ہن اکھجات بج کت آپ (ینعی روکع ےس رس ااھٹےت) ےتہک « ِحده

 

 

 

نِْف  -134
َ
 :بَاُب الُسُجوِد لََعَ اْل

 دجسہ ںیم انک یھب زنیم ےس اگلان: ابب

 112 :دحثی ربمن

َسدٍ  َحَدَثنَا
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َّطاوٍُس َعبِْد اهللَِ بِْن  َعنْ       ،  وَُهيْب   َحَدَثنَا     :َقاَل       ،  ُمَعىَل ْبُن أ

َ
رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  أ

ْعُظٍم لََعَ اجْلَبَْهِة، "     :قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَاَل       
َ
ْسُجَد لََعَ َسبَْعِة أ

َ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
       أ

َ
َشاَر بِيَِدهِ لََعَ أ

َ
نِْفِه َواَْلََديِْن َوأ

ّْطَراِف الَْقَدَمنْيِ َوََل نَْكِفَت اّثلِيَاَب َوالَّشَعرَ 
َ
 ".َوالُرْكبَتنَْيِ َوأ

ی نب ادس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس وبیہ نب اخ د ےن ایبن ایک، اوہنں ےن دبعاہلل نب اطؤس ےس، اوہنں ےن اےنپ ابپ ےس

مغل

، اوہنں ےن انب ابعس مہ ےس 

ا ء رپ دجسہ رکےن اک مکح وہا ےہ۔ اشیپین رپ اور اےنپ اہھت ےس انک یک رطف ااشرہ ایک اور دوونں  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی  امہنع ےس ہکر ی اہلل

 

ض
ع
ےن رفامای ےھجم است ا

 اہھت اور دوونں ےنٹھگ اور دوونں اپؤں یک اویلگنں رپ۔ اس رطح ہک مہ ہن ڑپکے ںیٹیمس ہن ابل۔

 

 

 

نِْف َوالُسُجوِد لََعَ الِّطنيِ بَاُب  -135
َ
 :الُسُجوِد لََعَ اْل
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 دجسہ رکےت وہےئ ڑچیک ںیم یھب انک زنیم رپ اگلان: ابب

 113 :دحثی ربمن

ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  َهَمام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس  َحَدَثنَا
َ
ِِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِ  اّْنَّطلَْقُت إََِل      :قَاَل       ،  أ

َ
ََل      :َفُقلُْت       ،  أ

َ
أ

ْدِر، َحِدثِِْن َما َسِمْعَت ِمَن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف ََلْلَِة الْقَ      :قُلُْت      :َفَقاَل       فََخَرَج،       َُتُْرُج بِنَا إََِل اّنَلْخِل َّنَتَحَدُث، 
َوِل ِمْن َرَمَّضاَن َواْعتََكْفنَا َمَعُه، "     :قَاَل       

ُ
يُل،       اْعتََكَف رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َعْْشَ اْْل تَاُه ِجرْبِ

َ
ي      :َفَقاَل       فَأ إَِن اَِلِ

وَْسَّط فَاعْ 
َ
َماَمَك فَاْعتََكَف الَْعْْشَ اْْل

َ
يُل،       تََكْفنَا َمَعُه، َتّْطلُُب أ تَاُه ِجرْبِ

َ
َماَمَك،      :َفَقاَل       فَأ

َ
ي َتّْطلُُب أ َفَقاَم اّنَليِِبُ       إَِن اَِلِ

يَن ِمْن َرَمَّضاَن،  َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم  َمْن ََكَن اْعتََكَف َمَع اّنَليِِبِ      :َفَقاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َخِّطيبًا َصِبيَحَة ِعْْشِ
َواِخِر ِِف ِوتٍْر، 

َ
ِريُت ََلْلََة الَْقْدِر َوإِِِن نُِسيتَُها َوإَِّنَها ِِف الَْعْْشِ اْْل

ُ
ْسُجُد ِِف ِّطنٍي َوَماٍء َوََكَن       فَلرَْيِْجْع فَإِِِن أ

َ
ِِن أ

َ
يُْت َكأ

َ
َوإِِِن َرأ

ْمِّطْرنَا فََصىَل بِنَا اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم       ْخِل َوَما نََرى ِِف الَسَماِء َشيْئًا، َسْقُف الَْمْسِجِد َجِريَد اّنلَ 
ُ
فََجاَءْت قَّزَْعة  فَأ
ثََر الِّطنِي َوالَْماِء لََعَ َجبَْهِة رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 

َ
يُْت أ

َ
ْرنَبَِتِه تَْصِديَق ُرْؤَياهُ       َحََّت َرأ

َ
 ".َوأ

دبعارلنٰمح ےس، اوہنں ےن ایبن ایک  مہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس امہم نب ٰییحی ےن ٰییحی نب ایب ریثک ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اوبہملس نب

ےن رعض یک ہک الفں اتسلخنن ںیم ویکں ہن ںیلچ ریس یھب رکںی ےگ اور ھچک ابںیت یھب رکںی ےگ۔ ںیم اوب دیعس دخری ر ی اہلل ہنع یک دختم ںیم احرض وہا۔ ںیم  ہک

ےس انس ےہ وت اےس ایبن  یلص اہلل ہیلع وملس انچہچن آپ رشتفی ےل  ےل۔ اوبہملس ےن ایبن ایک ہک ںیم ےن راہ ںیم اہک ہک بش دقر ےس قلعتم آپ ےن ارگ ھچک یبن رکمی

ےن راضمن ےک ےلہپ رشعے ںیم ااکتعف ایک اور مہ یھب آپ ےک اسھت ااکتعف ںیم ھٹیب ےئگ، نکیل ربجالیئ ہیلع  اہلل ہیلع وملس رکمی یلص یبن ےئجیک۔ اوہنں ےن اہک ہک

 یھب۔ وہ آےگ ےہ۔ انچہچن آپ ےن دورسے رشعے ںیم یھب ااکتعف ایک اور آپ ےک اسھت مہ ےن (بش دقر) االسلم ےن آ رک اتبای ہک آپ سج یک التش ںیم ںیہ

آےگ ےہ۔ رھپ آپ ےن وسیبںی راضمن یک حبص وک ہبطخ دای۔ آپ ےن رفامای ہک سج  (رات) ربجالیئ ہیلع االسلم دوابرہ آےئ اور رفامای ہک آپ سج یک التش ںیم ںیہ وہ

رشعہ یک اطق راوتں ںیم ےہ اور ںیم ےن وخد وک ڑچیک ںیم  ےن ریمے اسھت ااکتعف ایک وہ وہ دوابرہ رکے۔ ویکہکن بش دقر ےھجم ولعمم وہ یئگ نکیل ںیم وھبل ایگ اور وہ آرخی

ےن  یلص اہلل ہیلع وملس ۔ رھپ یبن رکمیدجسہ رکےت داھکی۔ دجسم یک تھچ وجھکر یک ڈاویلں یک یھت۔ علطم ابلکل اصف اھت ہک اےنت ںیم اکی التپ اس ابدل اک ڑکٹا آای اور ربےنس اگل

 یک اشیپین اور انک رپ ڑچیک اک ارث داھکی۔ آپ اک وخاب اچس وہ ایگ۔  اہلل ہیلع وملسیلص مہ وک امنز ڑپاھیئ اور ںیم ےن روسل اہلل

 

 

 

ْن َتنَْكِّشَف َعْوَرتُهُ  -136
َ
 :بَاُب َعْقِد اّثلِيَاِب وََشِدَها َوَمْن َضَم إََِلِْه ثَْوَبُه إَِذا َخاَف أ
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اور وج صخش رشاگمہ ےک لھک اجےن ےک وخف ےس ڑپکے وک مسج ےس ٹیپل ےل وت ڑپکوں ںیم رگہ اگلان اور ابدنانھ اسیک ےہ ( امنز ںیم : ) ابب

 ایک مکح ےہ ؟

 114 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َكِثريٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب َحاِزمٍ  َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  أ

َ
اّنَلاُس يَُصلُوَن َمَع اّنَليِِبِ ََكَن "     :قَاَل       ،  َسْهِل بِْن َسْعدٍ  َعنْ       ،  أ

ْزرِِهْم ِمَن الِصَغِر لََعَ ِرَقابِِهْم، 
ُ
ََل تَْرَفْعَن رُُءوَسُكَن َحََّت يَْستَِوَي      :فَِقيَل لِلنَِساءِ       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم وَُهْم ََعقُِدوا أ

 ".الرَِجاُل ُجلُوًسا
ھچک ولگ یبن  ن ایک، اہک ہک ںیمہ ایفسن ےن اوباحزم ہملس نب دانیر ےک واےطس ےس ربخ دی، اوہنں ےن لہس نب دعس ےس، اوہنں ےن اہک ہکمہ ےس دمحم نب ریثک ےن ایب

کت رمد ایھچ رطح  ےک اسھت دنبہت وھچےٹ وہےن یک وہج ےس اںیہن رگدونں ےس ابدنھ رک امنز ڑپےتھ ےھت اور وعروتں ےس ہہک دای ایگ اھت ہک بج یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 ہن ااھٹؤ۔ (دجسہ ےس) ھٹیب ہن اجںیئ مت اےنپ رسوں وک

 

 

 

 :بَاُب ََل يَُكُف َشَعًرا -137
 ابولں وک ہن ےٹیمس( دجسے ںیم ) اس ابرے ںیم ہک امنزی : ابب

 115 :دحثی ربمن

بُو اّنُلْعَمانِ  َحَدَثنَا
َ
     :قَاَل       ،  ابن َعَباس َعِن       ،  َّطاوٍُس  َعنْ       ،  َعْمِرو بِْن ِدينَارٍ  َعنْ       ،  َزيْدٍ  َِحَاد  وَْهَو اْبنُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

ْعُظٍم َوََل يَُكَف ثَْوَبُه َوََل َشَعرَ "
َ
ْن يَْسُجَد لََعَ َسبَْعِة أ

َ
ِمَر اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

ُ
 ".هُ أ

ر ی اہلل دمحم نب لضف ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس امحد نب زدی ےن رمعو نب دانیر ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اطؤس ےس، اوہنں ےن انب ابعس مہ ےس اوباامعنلن 

 وک مکح اھت ہک است ڈہویں رپ دجسہ رکںی اور ابل اور ڑپکے ہن ںیٹیمس۔ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی امہنع ےس، آپ ےن رفامای ہک

 

 

 

 :بَاُب ََل يَُكُف ثَْوَبُه ِِف الَصاَلةِ  -138
 اس ایبن ںیم ہک امنز ںیم ڑپکا ہن انٹیمس اچےیہ: ابب
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 111 :دحثی ربمن

بُو َعَوانَةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا
َ
رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما،  َعَباٍس  ابِْن  َعِن       ،  َّطاوٍُس  َعنْ       ،  َعْمٍرو َعنْ       ،  أ

ُكُف َشَعًرا َوََل ثَْوًبا"     :قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       
َ
ْسُجَد لََعَ َسبَْعٍة ََل أ

َ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
 ".أ

نب دانیر ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اطؤس ےس، اوہنں ےن انب ابعس ےس، اوہنں ےن یبن  مہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اوبوعاہن واضح ےن، رمعو

 ےن رفامای ےھجم است ڈہویں رپ اس رطح دجسہ اک مکح وہا ےہ ہک ہن ابل وٹیمسں اور ہن ڑپکے۔ یلص اہلل ہیلع وملس آپ رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہک

 

 

 

 :الُسُجودِ  بَاُب التَْسِبيِح َواُِلََعِء ِِف  -139
 دجسہ ںیم حیبست اور داع اک ایبن: ابب

 111 :دحثی ربمن

وقٍ  َعنْ       ،  ُمْسِلمٍ  َعنْ       ،  َمنُْصورُ  َحَدثَِِن      :َقاَل       ،  ُسْفيَانَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا ،  َمْْسُ
َّنَها قَالَْت       رَِضَ اهللَُ َعنَْها،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       

َ
ْن َيُقوَل ِِف ُرُكوِعِه وَُسُجوِدهِ "     :أ

َ
ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يُْكُِثُ أ

َوُل الُْقْرآنَ 
َ
 ".ُسبَْحانََك اللَُهَم َرَبنَا َوِِبَْمِدَك اللَُهَم اْغِفْر ِِل َيتَأ

 ےس ایبن ایک، نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس اطقن ےن، ایفسن وثری ےس، اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس وصنمر نب رمتعم ےن ملسم نب  حیبمہ ےس دسمد 

سبحانك امهلل » ہی ڑپاھ رکےت ےھت۔دجسہ اور روکع ںیم ارثک  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اوہنں ےن رسموق ےس، ان ےس اع ہش دصہقی ر ی اہلل اہنع ےن رفامای ہک
 آپ رقآن ےک مکح رپ لمع رکےت ےھت۔ (اس داع وک ڑپھ رک) «امهلل اغفر ِل     ربنا وِبمدك،

 

 

 

 :بَاُب الُْمْكِث َبنْيَ الَسْجَدَتنْيِ  -141
 دوونں دجسوں ےک چیب ںیم رہھٹان: ابب
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 111 :دحثی ربمن

بُو اّنُلْعَمانِ  َحَدَثنَا
َ
يُوَب  َعنْ       ،  َِحَاُد ْبُن َزيْدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ِِب قاَِلبَةَ  َعنْ       ،  أ

َ
نَ  أ

َ
ْصَحابِهِ  َمالَِك ْبَن احْلَُويْرِِث  أ

َ
ََل      :قَاَل ِْل

َ
أ

نَبِئُُكْم َصاَلَة رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
ُ
،       َذاَك ِِف َغرْيِ ِحنِي َصاَلٍة، وَ "     :قَاَل       أ َسُه       َفَقاَم ُثَم َرَكَع فََكرَبَ

ْ
ُثَم َرَفَع َرأ

َسُه ُهنََيًة فََصىَل َصاَلَة َعْمِرو بِْن َسِلَمَة َشيِْخنَا َهَذا،       ُثَم َسَجَد،       َفَقاَم ُهنََيًة، 
ْ
يُوُب       ُثَم َرَفَع َرأ

َ
ََكَن َيْفَعُل َشيْئًا لَْم      :قَاَل أ

رَُهْم َيْفَعلُونَُه، 
َ
 .ََكَن َيْقُعُد ِِف اّثلَاّثِلَِة َوالَرابَِعةِ       أ

ث ر ی زدی ےس، ہک ام ک نب وحریمہ ےس اوباامعنلن دمحم نب لضف ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس امحد نب زدی ےن اویب ایتخسین ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اوبالقہب دبعاہلل نب 

رگم آپ ںیمہ اھکسےن ) یک امنز ویکں ہن اھکس دوں۔ اوبالقہب ےن اہک ہی امنز اک وتق ںیہن اھت یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ںیہمت یبن رکمی اہلل ہنع ےن اےنپ اسویھتں ےس اہک ہک

دجسہ ایک اور وھتڑی دری ےک ےیل دجسہ ےس رس ااھٹای اور رھپ دجسہ ایک اور ڑھکے وہےئ۔ رھپ روکع ایک اور ریبکت یہک رھپ رس ااھٹای اور وھتڑی دری ڑھکے رےہ۔ رھپ  (ےک ےیل

ز ںیم اکی ایسی زیچ ایک رکےت دجسہ ےس وھتڑی دری ےک ےیل رس ااھٹای۔ اوہنں ےن امہرے خیش رمعو نب ہملس یک رطح امنز ڑپیھ اویب ایتخسین ےن اہک ہک وہ رمعو نب ہملس امن

ینعی ہسلج ) ےتھٹیب ےھت۔(دجسہ ےس افرغ وہ رک ڑھکے وہےن ےس ےلہپ)  ںیم ےن ںیہن داھکی۔ آپ رسیتی ای وچیھت رتعک رپےھت ہک دورسے ولوگں وک اس رطح رکےت

 ۔(ارتساتح رکےت ےھت

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

َقْمنَا ِعنَْدُه،      :قَاَل 
َ
تَيْنَا اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فَأ

َ
ْهِليُكْم َصلُوا َصاَلَة َكَذا،      :َفَقاَل       فَأ

َ
ِِف ِحنِي َكَذا       لَْو رََجْعتُْم إََِل أ

ُكمْ       َصلُوا َصاَلَة َكَذا،  ْكرَبُ
َ
َحُدُكْم َوَْلَُؤَمُكْم أ

َ
 ".ِِف ِحنِي َكَذا فَإَِذا َحرََّضَِت الَصاَلُة فَلْيُؤَِذْن أ

ےک اہیں رہھٹے  یلص اہلل ہیلع وملس یک دختم ںیم احرض وہےئ اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس مہ یبن رکمی ( ہکرھپ امنز الھکسےن ےک دعب ام ک نب وحریث ےن ایبن ایک)

مت اےنپ رھگوں وک واسپ اجؤ۔ دوھکی ہی امنز الفں وتق اور ہی امنز الفں وتق ڑپانھ۔ بج امنز اک وتق وہ اجےئ وت  ( رتہ ےہ) ےن رفامای ہک یلص اہلل ہیلع وملس رےہ آپ

 صخش مت ںیم ےس اذان دے اور وج مت ںیم ڑبا وہ وہ امنز ڑپاھےئ۔ اکی
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 122 :دحثی ربمن

ِْحََد ُُمََمُد ْبُن َعبِْد اهللَِ الُّزَبرْيُِي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َعبِْد الرَِحيمِ  َحَدَثنَا
َ
بُو أ

َ
، احْلََكمِ  َعنْ       ،  ِمْسَعر   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

ِِب ََلىَْل  َعنْ       
َ
اءِ  َعنْ       ،  َعبِْد الرَِْحَِن بِْن أ ََكَن ُسُجوُد اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوُرُكوُعُه َوُقُعوُدُه َبنْيَ "     :قَاَل       ،  الرَْبَ

 ".الَسْجَدَتنْيِ قَِريبًا ِمَن الَسَواءِ 
 وکیف ےس اوہنں ےن  نب دبعارلمیح اصن ہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اوبادمح دمحم نب دبعاہلل زریبی ےن اہک ہک مہ ےس رعسم نب دکام ےن مکح ہبیمہ ےس دمحم

اک دجسہ، روکع اور دوونں دجسوں ےک درایمن ےنھٹیب  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی دبعارلنٰمح نب ایب  ٰیلی ےس اوہنں ےن رباء نب اعزب ر ی اہلل ہنع ےس اوہنں ےن اہک ہک

 یک دقمار رقتًابی ربارب وہیت یھت۔

 

 

 

 121 :دحثی ربمن

نَِس  َعنْ       ،  ثَابٍِت  َعنْ       ،  َِحَاُد ْبُن َزيْدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن َحْرٍب  َحَدَثنَا
َ
َصيَِلَ      :قَاَل       رَِضَ اهللَُ َعنُْه،  أ

ُ
ْن أ

َ
إِِِن ََل آلُو أ

يُْت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل بِنَا، 
َ
َرُكْم تَْصنَُعونَُه، "     :قَاَل ثَابِت        بُِكْم َكَما َرأ

َ
نَُس يَْصنَُع َشيْئًا لَْم أ

َ
ََكَن إَِذا       ََكَن أ

َسُه ِمَن ا
ْ
، َرَفَع َرأ  ".َوَبنْيَ الَسْجَدَتنْيِ َحََّت َيُقوَل الَْقائُِل قَْد نَِِسَ       لُرُكوِع قَاَم َحََّت َيُقوَل الَْقائُِل قَْد نَِِسَ

ںیم ےن سج  ای ہکرفام مہ ےس نامیلن نب رحب ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس امحد نب زدی ےن اثتب ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس، اوہنں ےن

 وک امنز ڑپےتھ داھکی اھت ابلکل ایس رطح مت ولوگں وک امنز ڑپاھےن ںیم یسک مسق یک وکیئ یمک ںیہن وھچڑات وہں۔ اثتب ےن ایبن ایک ہک اسن یلص اہلل ہیلع وملس رطح یبن رکمی

روکع ےس رس ااھٹےت وت اینت دری کت ڑھکے رےتہ ہک دےنھکی واال اتھجمس ہک وھبل نب ام ک ر ی اہلل ہنع اکی ااسی لمع رکےت ےھت ےسج ںیم ںیہمت رکےت ںیہن داتھکی۔ بج وہ 

 ےئگ ںیہ اور ایس رطح دوونں دجسوں ےک درایمن اینت دری کت ےتھٹیب رےتہ ہک دےنھکی واال اتھجمس ہک وھبل ےئگ ںیہ۔

 

 

 

 :بَاُب ََل َيْفََتُِش ِذَراَعيِْه ِِف الُسُجودِ  -141
 زنیم رپ ہن اھچبےئ( اجونر یک رطح ) امنزی دجسہ ںیم اےنپ دوونں ابزوؤں وک اس ابرے ںیم ہک : ابب

بُو ُِحَيْدٍ 
َ
 .َسَجَد اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َووََضَع يََديِْه َغرْيَ ُمْفََتٍِش َوََل قَابِِّضِهَما     :َوقَاَل أ
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 ےن دجسہ ایک اور دوونں اہھت زنیم رپ رےھک ابزو ںیہن اھچبےئ ہن ان وک ولہپ ےس المای۔ یلص اہلل ہیلع وملس اور اوبدیمح ےن اہک ہک یبن رکمی

 

 

 

 122 :دحثی ربمن

نَِس  َعنْ       ،  َقتَاَدةَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َجْعَفرٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن بََّشارٍ  َحَدَثنَا
َ
َعِن اّنَليِِبِ       ،  أ

َحُدُكْم ِذَراَعيِْه انِْبَساَط اللََْكِْب       اْعتَِدلُوا ِِف الُسُجوِد، "     :قَاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
 ".َوََل يَبُْسّْط أ

 نب رفعج ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن داتدہ ےس انس، اوہنں مہ ےس دمحم نب اشبر ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس دمحم

ہن الیھپای ےن رفامای ہک دجسہ ںیم ادتعال وک وحلمظ روھک اور اےنپ ابزو وتکں یک رطح  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس اوہنں ےن ایبن ایک ہک

 رکو۔

 

 

 

 :بَاُب َمِن اْستََوى قَاِعًدا ِِف ِوتٍْر ِمْن َصاَلتِِه ُثَم َّنَهَض  -142
 ںیم وھتڑی دری ےھٹیب اور رھپ اھٹ اجےئ( یلہپ اور رسیتی ) اس صخش ےک ابرے ںیم وج صخش امنز یک اطق رتعک : ابب

 123 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن الَصَباِح  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  ُهَّشيْم   أ ْخرَبَ

َ
ِِب قاَِلبَةَ  َعنْ       ،  َخاِِل  احْلََذاءُ  أ

َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
َمالُِك ْبُن  أ

ى اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ "      ،  احْلَُويْرِِث اللَيِِْثُ 
َ
نَُه َرأ

َ
يَُصيَِل فَإَِذا ََكَن ِِف ِوتٍْر ِمْن َصاَلتِِه لَْم َينَْهْض َحََّت يَْستَِوَي  أ

 ".قَاِعًدا
ں ےن ایبن ایک ہک ےھجم ام ک نب مہ ےس دمحم نب ابصح ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ میشہ ےن ربخ دی، اوہنں ےن اہک ںیمہ اخ د ذحاء ےن ربخ دی، اوبالقہب ےس، اوہن

بج اطق رتعک ںیم وہےت وت اس وتق کت  یلص اہلل ہیلع وملس وک امنز ڑپےتھ داھکی۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس آپ ےن یبن رکمی یثیل ر ی اہلل ہنع ےن ربخ دی ہکوحریث 

 ہن اےتھٹ بج کت وھتڑی دری ھٹیب ہن ہ ےت۔
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رِْض إَِذا قَاَم ِمَن  -143
َ
 :الَرْكَعةِ بَاُب َكيَْف َيْعتَِمُد لََعَ اْل

 اس ابرے ںیم ہک رتعک ےس اےتھٹ وتق زنیم اک سک رطح اہسرا ےل: ابب

 124 :دحثی ربمن

َسدٍ  َحَدَثنَا
َ
يُوَب  َعنْ       ،  وَُهيْب   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَعىَل ْبُن أ

َ
ِِب قاَِلبَةَ  َعنْ       ،  أ

َ
فََصىَل بِنَا ِِف  احْلَُويْرِِث َمالُِك ْبُن  َجاَءنَا"     :قَاَل       ،  أ

ِريُد الَصاَلَة،      :َفَقاَل       َمْسِجِدنَا َهَذا، 
ُ
َصيَِل بُِكْم َوَما أ

ُ
يُْت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       إِِِن َْل

َ
ِرَيُكْم َكيَْف َرأ

ُ
ْن أ

َ
ِريُد أ

ُ
َولَِكْن أ

يُوُب       وََسلََم يَُصيَِل، 
َ
ِِب قاَِلبَةَ      :قَاَل أ

َ
ِمثَْل َصاَلِة َشيِْخنَا َهَذا َيْعِِن َعْمَرو ْبَن      :َوَكيَْف ََكنَْت َصاَلتُُه ؟ قَاَل      :َفُقلُْت ِْل

يُوُب       َسِلَمَة، 
َ
َسُه َعِن الَسْجَدِة       َوََكَن َذلَِك الَّشيُْخ يُِتُم اّتَلْكِبرَي،      :قَاَل أ

ْ
رِْض ُثَم َوإَِذا َرَفَع َرأ

َ
اّثلَاِّنيَِة َجلََس َواْعتََمَد لََعَ اْْل

 ".قَامَ 
ی نب ادس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس وبیہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اویب ایتخسین ےس، اوہنں ےن اوبالقہب ےس، اوہنں 

مغل

ےن ایبن ایک ہک ام ک نب مہ ےس 

ںیم امنز ڑپاھ راہ وہں نکیل ریمی تین یسک رفض یک  پ ےن امہری اس دجسم ںیم امنز ڑپاھیئ۔ آپ ےن رفامای ہکوحریث ر ی اہلل ہنع امہرے اہیں رشتفی الےئ اور آ

ےن اوبالقہب ےس وپاھچ ہک ام ک  ادایگیئ ںیہن ےہ ہکلب ںیم رصف مت وک ہی داھکان اچاتہ وہں ہک یبن رکمی سک رطح امنز ڑپاھ رکےت ےھت۔ اویب ایتخسین ےن ایبن ایک ہک ںیم

 ےھت اور بج دورسے  اہلل ہنع سک رطح امنز ڑپےتھ ےھت؟ وت اوہنں ےن رفامای ہک امہرے خیش رمعو نب ہملس یک رطح۔ اویب ےن ایبن ایک ہک خیش امتم ریبکتات ےتہکر ی

 دجسہ ےس رس ااھٹےت وت وھتڑی دری ےتھٹیب اور زنیم اک اہسرا ےل رک رھپ اےتھٹ۔

 

 

 

 :َينَْهُض ِمَن الَسْجَدَتنْيِ بَاُب يَُكرِبُ وَْهَو  -144
 بج دو رںیتعک ڑپھ رک اےھٹ وت ریبکت ےہک: ابب

 .َوََكَن اْبُن الُّزَبرْيِ يَُكرِبُ ِِف َّنْهَّضِتهِ 

 اور دبعاہلل نب زریب ر ی اہلل امہنع رسیتی رتعک ےک ےیل اےتھٹ وتق ریبکت اہک رکےت ےھت۔
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 125 :دحثی ربمن

بُو َسِعيدٍ  َصىَل ّنَلَا"     :قَاَل       ،  َسِعيِد بِْن احْلَارِِث  َعنْ       ،  فُلَيُْح ْبُن ُسلَيَْمانَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َصاِلٍح ََيََْي ْبُن  َحَدَثنَا
َ
فََجَهَر  أ

َسُه ِمَن الُسُجوِد وَِحنَي َسَجَد وَِحنَي َرَفَع وَِحنَي قَاَم 
ْ
يُْت اّنَليِِبَ َصىَل      :َوقَاَل       ، "ِمَن الَرْكَعتنَْيِ بِاّتَلْكِبرِي ِحنَي َرَفَع َرأ

َ
َهَكَذا َرأ

 .اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
 نب نامیلن ےن، اوہنں ےن دیعس نب احرث ےس، اوہنں ےن اہک ہک

 
ح

فلي 

یئ ںیمہ اوب دیعس دخری ر ی اہلل ہنع ےن امنز ڑپاھ مہ ےس ٰییحی نب اصحل ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس 

 ایس رطح بج دو رںیتعک ڑپھ رک ڑھکے اور بج اوہنں ےن دجسہ ےس رس ااھٹای وت اکپر رک ریبکت یہک رھپ بج دجسہ ایک وت ااسی یہ ایک رھپ دجسہ ےس رس ااھٹای وت یھب ااسی یہ ایک

 وک ایس رطح رکےت داھکی۔ وملسیلص اہلل ہیلع  وہےئ اس وتق یھب آپ ےن دنلب آواز ےس ریبکت یہک اور رفامای ہک ںیم ےن یبن رکمی

 

 

 

 121 :دحثی ربمن

َصلَيُْت      :قَاَل       ،  ُمَّطِرٍف  َعنْ       ،  َغياَْلُن ْبُن َجِريرٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َِحَاُد ْبُن َزيْدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن َحْرٍب  َحَدَثنَا
نَا

َ
ِِب َّطاِلٍب رَِضَ اهللَُ َعنُْه،  وَِعْمَرانُ  أ

َ
، "      َصاَلًة َخلَْفَعيَِلِ بِْن أ ،       فَََكَن إَِذا َسَجَد َكرَبَ َوإَِذا َّنَهَض ِمَن الَرْكَعتنَْيِ       َوإَِذا َرَفَع َكرَبَ

َخَذ ِعْمَراُن بِيَِدي،       ، "َكرَبَ 
َ
ْو قَاَل       َصىَل بِنَا َهَذا َصاَلَة ُُمََمٍد َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  لََقدْ      :َفَقاَل       فَلََما َسلََم أ

َ
لََقْد َذَكَرِن      :أ

 .َهَذا َصاَلَة ُُمََمٍد َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
ں ےن اہک ہک مہ ےس الیغن نب رجری ےن ایبن ایک، اوہنں ےن رطمف نب مہ ےس نامیلن نب رحب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس امحد نب زدی ےن ایبن ایک، اوہن

ںیم ےن اور رمعان نب نیصح ر ی اہلل امہنع ےن یلع نب ایب اطبل ر ی اہلل ہنع یک ادتقاء ںیم امنز ڑپیھ۔ آپ ےن بج دجسہ ایک، دجسہ ےس  دبعاہلل ےس، اوہنں ےن اہک ہک

یلص   رمہبت ریبکت یہک۔ بج آپ ےن السم ریھپ دای وت رمعان نب نیصح ےن ریما اہھت ڑکپ رک اہک ہک اوہنں ےن وایعق ںیمہ دمحمرس ااھٹای دو روتعکں ےک دعب ڑھکے وہےئ وت رہ

 یک امنز اید دال دی۔ یلص اہلل ہیلع وملس یک رطح امنز ڑپاھیئ ےہ ای ہی اہک ہک ےھجم اوہنں ےن دمحم اہلل ہیلع وملس

 

 

 

 :ِِف التََّشُهدِ  بَاُب ُسَنِة اجْلُلُوِس  -145
 دہشت ںیم ےنھٹیب اک ونسمن رطہقی: ابب
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ُم اَِلرَْداِء َِتِْلُس ِِف َصاَلتَِها ِجلَْسَة الرَُجِل َوََكنَْت فَِقيَهةً 
ُ
 .َوََكنَْت أ

 رمدوں یک رطح یتھٹیب ںیھت۔ (وبتق دہشت) ام ا درداء ر ی اہلل اہنع ہہیقف ںیھت اور وہ امنز ںیم

 

 

 

 121 :دحثی ربمن

ْخرَبَُه،       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  َعبِْد الرَِْحَِن بِْن الَْقاِسمِ  َعنْ       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
َ
نَُه أ

َ
نَُه       أ

َ
أ

َبُع ِِف الَصاَلِة إَِذا َجلََس َفَفَعلْتُُه، رَِضَ اهللَُ  َعبَْد اهللَِ ْبَن ُعَمرَ  ََكَن يََرى نَا يَْوَمئٍِذ َحِديُث الِسِن َفنََهاِِن       َعنُْهَما َيََتَ
َ
َوأ

ى، "     :َعبُْد اهللَِ ْبُن ُعَمَر َوقَاَل  ْن َتنِْصَب رِْجلََك اَْلُْمََن َوتَثِِْنَ الْيُْْسَ
َ
     :َفَقاَل       إِنََك َتْفَعُل َذلَِك،      :َفُقلُْت       إَِّنَما ُسَنُة الَصاَلِة أ

 ".إَِن رِْجيََلَ ََل ََتِْماَلِِن 
ےن دبعاہلل نب دبعاہلل ےس مہ ےس دبعاہلل نب ہملسم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اامم ام ک رہمح اہلل ےس، اوہنں ےن دبعارلنٰمح نب اقمس ےک واےطس ےس ایبن ایک، اوہنں 

رشوع رک دای نکیل اہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع وک وہ ہشیمہ دےتھکی ہک آپ امنز ںیم اچرزاون ےتھٹیب ںیہ ںیم ایھب ونرمع اھت ںیم ےن یھب ایس رطح رکان دبع اوہنں ےن ربخ دی ہک

اور ابایں الیھپدے ںیم ےن اہک ہک آپ وت داایں اپؤں ڑھکا رےھک  (دہشت ںیم) دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن اس ےس رواک اور رفامای ہک امنز ںیم تنس ہی ےہ ہک

 ریمے اپؤں ریما وبا  ںیہن ااھٹ اپےت۔ (زمکوری یک وہج ےس) رطح رکےت ںیہ آپ وبےل ہک (ریمی) ایس

 

 

 

 121 :دحثی ربمن

ُُمََمِد  َعنْ       ،  ُُمََمِد بِْن َعْمِرو بِْن َحلَْحلَةَ  َعنْ       ،  َسِعيدٍ  َعنْ       ،  َخاِِلٍ  َعنْ       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ  َحَدَثنَا
ِِب َحِبيٍب  َعنْ       ،  اللَيُْث  وََحَدَثنَا      ،  بِْن َعْمِرو بِْن َعَّطاءٍ 

َ
ُُمََمِد بِْن َعْمِرو بِْن  َعنْ       ،  َوَيِّزيَد بِْن ُُمََمدٍ        ،  يَِّزيَد بِْن أ

ْصَحاِب اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، "      ،  ُُمََمِد بِْن َعْمِرو بِْن َعَّطاءٍ  َعنْ       ،  لَْحلَةَ حَ 
َ
نَُه ََكَن َجالًِسا َمَع َّنَفٍر ِمْن أ

َ
فََذَكْرنَا       أ

بُو  َفَقاَل       َصاَلَة اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
ْحَفَظُكْم لَِصاَلِة رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه      : ُِحَيٍْد الَساِعِدُي أ

َ
نَا ُكنُْت أ

َ
أ

ْيتُُه إَِذا َكرَبَ َجَعَل يََديِْه ِحَذاَء َمنِْكبَيِْه، 
َ
ْمَكَن يََديِْه ِمْن ُرْكبَتَيِْه ُثَم َهرَصَ       وََسلََم َرأ

َ
َسُه       َظْهَرُه، َوإَِذا َرَكَع أ

ْ
فَإَِذا َرَفَع َرأ

َصابِِع رِْجلَيِْه       اْستََوى َحََّت َيُعوَد لُُكُ َفَقاٍر َمََكنَُه، 
َ
ّْطَراِف أ

َ
فَإَِذا َسَجَد وََضَع يََديِْه َغرْيَ ُمْفََتٍِش َوََل قَابِِّضِهَما َواْستَْقبََل بِأ
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َوإَِذا َجلََس ِِف الَرْكَعِة اآْلِخَرِة قََدَم رِْجلَُه       تنَْيِ َجلََس لََعَ رِْجِلِه الْيُْْسَى َونََصَب اَْلُْمََن، فَإَِذا َجلََس ِِف الَرْكعَ       الِْقبْلََة، 
ْخَرى َوَقَعَد لََعَ َمْقَعَدتِهِ 

ُ
ى َونََصَب اْْل ِِب َحِبيٍب،       ، "الْيُْْسَ

َ
َواْبُن       ِمْن ُُمََمِد بِْن َحلَْحلََة،  َوَيِّزيدُ       وََسِمَع اللَيُْث يَِّزيَد ْبَن أ

بُو َصاِلٍح  قَاَل       َحلَْحلََة ِمِن ابِْن َعَّطاٍء، 
َ
يُوَب  َعنْ      : اْبُن الُْمبَارَكِ  َوقَاَل       لُُكُ َفَقاٍر،  اللَيِْث  َعنْ      : أ

َ
     :قَاَل       ،  ََيََْي بِْن أ

ِِب حَ َحَدثَنِي
َ
يُد ْبُن أ نَ       ،  ِبيٍب ََيِ

َ
 .َحَدثَُه لُُكُ َفَقارٍ  ُُمََمَد ْبَن َعْمٍرو أ

حلہ ےن ایبن  مہ ےس ٰییحی نب ریکب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ثیل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اخ د ےس ایبن ایک، ان ےس دیعس ےن ایبن ایک، ان
یل
ےس دمحم نب رمعو نب 

اور اہک ہک ھجم ےس ثیل ےن ایبن ایک، اور ان ےس زیدی نب ایب بیبح اور زیدی نب دمحم ےن ایبن ایک، ان ےس دمحم  (دورسی دنس) ء ےن ایبن ایکایک، ان ےس دمحم نب رمعو نب اطع

حلہ ےن ایبن ایک، ان ےس دمحم نب رمعو نب اطعء ےن ایبن ایک ہک
یل
مہیلع انیعمج ےک اسھت ےھٹیب وہےئ  ےک دنچ اباحب روضان اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وہ یبن رکمی نب رمعو نب 

یک امنز مت بس ےس زایدہ اید ےہ ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس یک امنز اک ذرک وہےن اگل وت اوب دیمح اسدعی ر ی اہلل ہنع ےن اہک ہک ےھجم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےھت ہک یبن رکمی

وھں کت ےل اجےت، بج آپ روکع رکےت وت ونٹھگں وک اےنپ اہوھتں ےس وپری رطح ڑکپ ہ ےت اور ھٹیپ وک اکھج ےن آپ وک داھکی ہک بج آپ ریبکت ےتہک وت اےنپ اہوھتں وک دنک

اس  (زنیم رپ) دےتی۔ رھپ بج روکع ےس رس ااھٹےت وت اس رطح دیسےھ ڑھکے وہ اجےت ہک امتم وجڑ دیسےھ وہ اجےت۔ بج آپ دجسہ رکےت وت آپ اےنپ اہوھتں وک

دو روتعکں ےک دعب ےتھٹیب وت ابںیئ  یلص اہلل ہیلع وملس  وہےئ وہےت اور ہن وہ ے وہےئ۔ اپؤں یک اویلگنں ےک ہنم ہلبق یک رطف رےتھک۔ بج آپرطح رےتھک ہک ہن ابلکل ےلیھپ

دعقم رپ ےتھٹیب۔ ثیل ےن زیدی نب ایب بیبح  اپؤں رپ ےتھٹیب اور داایں اپؤں ڑھکا رےتھک اور بج آرخی رتعک ںیم ےتھٹیب ابںیئ اپؤں وک آےگ رک ہ ےت اور داںیئ وک ڑھکا رک دےتی رھپ

حلہ ےن انب اطعء ےس، اور اوباصحل ےن ثیل ےس
یل
حلہ ےس انس اور دمحم نب 

یل
 لق ایک ےہ اور انب ابمرک ےن ٰییحی نب اویب ےس  «لُك فقار مَكنه» ےس اور زیدی نب دمحم نب 

حلہ ےن ان ےس دحثی ںیمایبن ایک اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس زیدی نب ایب بیبح ےن ایبن ایک ہک
یل
 ایبن ایک۔ «لُك فقار»  دمحم نب رمعو نب 

 

 

 

َن اّنليَِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَم ِمَن الَرْكعَ  -146
َ
َوَل َواِجبًا ْل

َ
تنَْيِ َولَْم بَاُب َمْن لَْم يََر التََّشُهَد اْل

 :يَرِْجعْ 
ویکہکن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع ( ینعی رفض ) وابج ںیہن اجاتن ( اچر رتعک ای نیت رتعک امنز ںیم ) اس صخش یک دلیل وج ےلہپ دہشت وک : ابب

 وملس دو رںیتعک ڑپھ رک ڑھکے وہ ےئگ اور ےھٹیب ںیہن
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 121 :دحثی ربمن

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
َمْوََّل بَِِن َعبِْد الُْمَّطِلِب،  َعبُْد الرَِْحَِن ْبُن ُهْرُمّزَ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ

نَ       َوقَاَل َمَرًة َمْوََّل َربِيَعَة بِْن احْلَارِِث،       
َ
زِْد َشنُوَءَة وَُهَو َحِليف  بِلَِِن َعبِْد  َعبَْد اهللَِ اْبَن ُِبَيْنَةَ  أ

َ
َوََكَن ِمْن       َمنَاٍف، وَُهَو ِمْن أ

ْصَحاِب اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
وََلنَْيِ لَْم "      أ

ُ
َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َصىَل بِِهُم الَظْهَر َفَقاَم ِِف الَرْكَعتنَْيِ اْْل

َ
أ

، جَيِْلْس َفَقاَم اّنَلاُس َمَعُه َحََّت إِ  ْن       َذا قَََض الَصاَلَة َواّْنتََظَر اّنَلاُس تَْسِليَمُه َكرَبَ وَُهَو َجالِس 
َ
فََسَجَد َسْجَدَتنْيِ َقبَْل أ

 ".يَُسلَِم ُثَم َسلَمَ 
 دبعارلنٰمح نب رہزم ےن ایبن ایک وج مہ ےس اوباامیلن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک بیعش ےن ںیمہ ربخ دی، اوہنں ےن زرہی ےس ربخ دی، اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس

ےھت، ہک دبعاہلل نب ہنیحب ر ی اہلل ہنع وج باحیب روسل اور ینب دبع انمف ےک فیلح ہلیبق ازدونشہ ےس قلعت رےتھک ےھت،  (ای ومیل رہعیب نب احرث) ومیل نب دبعابلطمل

ڑپاھیئ اور دو روتعکں رپ ےنھٹیب ےک اجبےئ ڑھکے وہ ےئگ، انچہچن اسرے ولگ یھب ان ےک اسھت ڑھکے ےن اںیہن رہظ یک امنز  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےن ایبن ایک ہک

اہک اور السم  « اهلل أكرب» ےن یلص اہلل ہیلع وملس ےک السم ریھپےن اک ااظتنر رک رےہ ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس وہ ےئگ، بج امنز متخ وہےن وایل یھت اور ولگ آپ

  دو دجسے ےئک، رھپ السم ریھپا۔ریھپےن ےس ےلہپ

 

 

 

وََّل  -147
ُ
 :بَاُب التََّشُهِد ِِف اْل

 ےلہپ دعقہ ںیم دہشت ڑپانھ: ابب

 132 :دحثی ربمن

ْعَرِج  َعِن       ،  َجْعَفِر بِْن َربِيَعةَ  َعنْ       ،  بَْكر   َحَدَثَنا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيدٍ  َحَدَثنَا
َ
َعبِْد اهللَِ بِْن َمالٍِك ابِْن  َعنْ       ،  اْْل

، "     :قَاَل       ، ُِبَيْنَةَ  فَلََما ََكَن ِِف آِخِر َصاَلتِِه َسَجَد       َصىَل بِنَا رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم الُظْهَر َفَقاَم وََعلَيِْه ُجلُوس 
 ".َسْجَدَتنْيِ َوُهَو َجالِس  

 ک نب ہنیحب ر ی اہلل ہنع ےن،  نب دیعس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس رکب نب رضم ےن رفعج نب رہعیب ےس ایبن ایک، اوہنں ےن ارعج ےس ایبن ایک، ان ےس دبعاہلل نب امہبیتق

ڑھکے وہ ےئگ رھپ امنز ےک آرخ ںیم ےھٹیب  (وھبل رک) ہیلع وملسیلص اہلل  ےن امنز رہظ ڑپاھیئ۔ آپ وک اچےیہ اھت انھٹیب نکیل آپ یلص اہلل ہیلع وملس ںیمہ روسل اہلل اہک ہک

 یہ ےھٹیب دو دجسے ےئک۔
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 :بَاُب التََّشُهِد ِِف اآلِخَرةِ  -148
 آرخی دعقہ ںیم دہشت ڑپانھ: ابب

 131 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
ْعَمُش  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ُكَنا إَِذا َصلَيْنَا َخلَْف اّنَليِِبِ      : َعبُْد اهللَِ  قَاَل      :قَاَل       ،  بِْن َسلََمةَ  َشِقيِق  َعنْ       ،  اْْل

يَل،       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  َفَت إََِلْنَا رَُسوُل اهللَِ َصىَل فَاّتْلَ       الَساَلُم لََعَ فاَُلٍن َوفاَُلٍن،       َوِميََكِئيَل،       قُلْنَا الَساَلُم لََعَ ِجرْبِ
َِ َوالَصلََواُت َوالَّطيِبَاُت،       إَِن اهللََ ُهَو الَساَلُم، "     :اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َفَقاَل  َحُدُكْم فَلْيُقِل اّتَلِحَياُت هلِل

َ
الَساَلُم       فَإَِذا َصىَل أ

ُيَها اّنَليِِبُ َورَ 
َ
َصابَْت لُُكَ َعبٍْد       الَساَلُم َعلَيْنَا َولََعَ ِعبَاِد اهللَِ الَصاحِلِنَي،       ِْحَُة اهللَِ َوَبَرََكتُُه، َعلَيَْك أ

َ
فَإِنَُكْم إَِذا قُلْتُُموَها أ

َن 
َ
ْشَهُد أ

َ
ْن ََل إََِلَ إََِل اهللَُ َوأ

َ
ْشَهُد أ

َ
رِْض أ

َ
َِ َصاِلٍح ِِف الَسَماِء َواْْل  ".ُُمََمًدا َعبُْدُه َورَُسوَُلُ هلِل

یلص اہلل  بج مہ یبن رکمی ای ہکمہ ےس اوبمیعن لضف نب دنیک ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اشمع ےن قیقش نب ہملس ےس ایبن ایک ہک دبعاہلل نب وعسمد ر ی اہلل ہنع ےن رفام

اکی روز امہری  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی (اہلل رپ السم)اکیملیئ رپ السم وہ الفں اور الفں رپالسم وہ ربجالیئ اور  (رتہمج) ےک ےھچیپ امنز ڑپےتھ وت ےتہک ہیلع وملس

والصلوات      اّتلحيات هلل،» اس ےیل بج مت ںیم ےس وکیئ امنز ڑپےھ وت ہی ےہک (مت اہلل وک ایک السم رکےت وہ) ےہ۔ السم رطف وتمہج وہےئ اور رفامای اہلل وت وخد
امتم آداب دنبیگ، امتم ابعدات اور امتم  « السالم علينا ولَع عباد اهلل الصاحلني     لسالم عليك أيها اّنليِب ورِحة اهلل وبرَكته،ا     والّطيبات،

م۔ بج مت ہی وہک ےگ وت وں رپ الس رتہنی رعتںیفی اہلل ےک ےیل ںیہ۔ آپ رپ السم وہ اے یبن اور اہلل یک رںیتمح اور اس یک ربںیتک مہ رپ السم اور اہلل ےک امتم اصحل دنب

 اور وگایہ داتی وہں ہک دمحم اس ےک اہمترا السم آامسن و زنیم ںیم اہجں وکیئ اہلل اک کین دنبہ ےہ اس وک چنہپ اجےئ اگ۔ ںیم وگایہ داتی وہں ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن

 دنبے اور روسل ںیہ۔
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بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
نَا     :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ ْخرَبَ

َ
َصىَل َزْوِج اّنَليِِبِ  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  ُعْرَوُة ْبُن الُّزَبرْيِ  أ

تُْه،  ْخرَبَ
َ
ُعوُذ بَِك ِمْن َعذَ "      اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

َ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن يَْدُعو ِِف الَصاَلِة اللَُهَم إِِِن أ

َ
اِب أ

 ، ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة الَْمِسيِح اَِلَجاِل،       الَْقرْبِ
َ
ُعوُذ بَِك ِمْن ِفتْنَِة الَْمْحيَا َوفِتْنَِة الَْمَماِت،       َوأ

َ
ثَِم       َوأ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن الَْمأ

َ
اللَُهَم إِِِن أ

ْكَُثَ َما تَْستَِعيُذ ِمَن الَْمْغَرِم،      :َفَقاَل ََلُ قَائِل        َوالَْمْغَرِم، 
َ
ْخلََف إَِن الرَُجَل إَِذا      :َفَقاَل       َما أ

َ
 ".َغِرَم َحَدَث فََكَذَب َووََعَد فَأ

یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس یک مہ ےس اوباامیلن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ بیعش ےن زرہی ےس ربخ دی، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ رعوہ نب زریب ےن ربخ دی، اںیہن 

امهلل إِن أعوذ بك من عذاب القرب وأعوذ » امنز ںیم ہی داع ڑپےتھ ےھت یلص اہلل ہیلع وملس اہلل روسل زوہج رہطمہ اع ہش دصہقی ر ی اہلل اہنع ےن ربخ دی ہک
اے اہلل ربق ےک ذعاب ےس  «امهلل إِن أعوذ بك من املأثم واملغرم     وأعوذ بك من فتنة املحيا وفتنة املمات،     بك من فتنة املسيح اِلجال،

اور ومت ےک ونتفں ےس ریتی انپہ اماتگن وہں۔ داجل ےک ہنتف ےس ریتی انپہ اماتگن وہں اور اے اہلل ںیم ریتی انپہ اماتگن وہں انگوہں  ںیم ریتی انپہ اماتگن وہں۔ زدنیگ ےک

و نین اع ہش دصہقی ر ی اہلل اہنع) ےس اور رقض ےس۔ یسک

 

و
م
ل

رقض ےس تہب یہ  وت یلص اہلل ہیلع وملس ےس رعض یک ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن یبن رکمی (ینعی ام ا

 ےن رفامای ہک بج وکیئ رقموض وہ اجےئ وت وہ وھجٹ وباتل ےہ اور ودعہ الخف وہ اجات ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس اس رپ آپ! زایدہ انپہ امےتگن ںیہ
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ِن ُعْرَوُة،      :قَاَل       َوَعْن الُّزْهِرِي،  ْخرَبَ
َ
َن ََعئَِّشَة رَِضَ       أ

َ
َسِمْعُت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَْستَِعيُذ      :اهللَُ َعنَْها قَالَْت أ

 .ِِف َصاَلتِِه ِمْن فِتْنَِة اَِلَجالِ 
ںیم ےن روسل   اہنع ےن اہک ہکاور ایس دنس ےک اسھت زرہی ےس رواتی ےہ اوہنں ےن اہک ہک ےھجم رعوہ نب زریب ر ی اہلل ہنع ےن ربخ دی ہک اع ہش دصہقی ر ی اہلل

 وک امنز ںیم داجل ےک ےنتف ےس انپہ امےتگن انس۔ یلص اہلل ہیلع وملس اہلل
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ِِب َحِبيٍب  َعنْ       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيدٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب  َعنْ       ،  يَِّزيَد بِْن أ

َ
،  َعبِْد اهللَِ بِْن َعْمٍرو َعنْ       ،  اْْلرَْيِ أ

ِِب بَْكٍر الِصِديِق  َعنْ       
َ
نَُه قَاَل لِرَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       رَِضَ اهللَُ َعنُْه،  أ

َ
ْدُعو بِِه ِِف َصاَلِِت،      :أ

َ
َعلِْمِِن ُدََعًء أ

نَْت،       ، قُْل "     :قَاَل       
َ
َوارَِْحِِْن إِنَك       فَاْغِفْر ِِل َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدَك،       اللَُهَم إِِِن َظلَْمُت َّنْفِِس ُظلًْما َكِثرًيا َوََل َيْغِفُر اُِلنُوَب إََِل أ

نَْت الَْغُفوُر الرَِحيمُ 
َ
 ".أ

 دعس ےن زیدی نب ایب بیبح ےس ایبن ایک، ان ےس اوباریخل رمدث نب دبعاہلل ےن ان ےس دبعاہلل نب رمعو ر ی اہلل مہ ےس ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ثیل نب

 ے  یلص اہلل ہیلع وملس ےس رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس اوہنں ےن روسل اہلل امہنع ےن، ان ےس اوبرکب دصقی ر ی اہلل ہنع ےن ہک
ی

 

ی
 
ح
پ 

ےسج ےھجم وکیئ ایسی داع اھکس د

فاغفر ِل مغفرة من      امهلل إِن ظلمت نفِس ظلما كثريا وَل يغفر اِلنوب إَل أنت،» ںیم امنز ںیم ڑپاھ رکوں۔ آپ ےن رفامای ہک ہی داع ڑپاھ رکو
وسا وکیئ دورسا اعمف  تہب زایدہ ملظ ایک سپ انگوہں وک ریتے (انگہ رک ےک) ںیم ےن اینپ اجن رپ! اے اہلل «وارِحِن إنك أنت الغفور الرحيم     عندك،

 ےہ۔ رکےن واال ںیہن۔ ےھجم اےنپ اپس ےس رھبوپر رفغمت اطع رفام اور ھجم رپ رمح رک ہک رفغمت رکےن واال اور رمح رکےن واال کشیب وہبش وت یہ
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ْعَمِش  َعنْ       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
ُكَنا إَِذا ُكَنا َمَع اّنَليِِبِ َصىَل      :قَاَل       ،  َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  َشِقيق   َحَدثَِِن       ،  اْْل

َفَقاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       الَساَلُم لََعَ فاَُلٍن َوفاَُلٍن،       الَساَلُم لََعَ اهللَِ ِمْن ِعبَاِدهِ،      :اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف الَصاَلِة قُلْنَا
َِ َوالَصلََواُت َوالَّطيِبَاُت،       فَإَِن اهللََ ُهَو الَساَلُم،       لُوا الَساَلُم لََعَ اهللَِ، ََل َتُقو"     :وََسلَمَ  الَساَلُم       َولَِكْن قُولُوا اّتَلِحَياُت هلِل

ُيَها اّنَليِِبُ َورَِْحَُة اهللَِ َوَبَرََكتُُه، 
َ
َصاَب لُُكَ َعبٍْد ِِف       لََعَ ِعبَاِد اهللَِ الَصاحِلِنَي، الَساَلُم َعلَيْنَا وَ       َعلَيَْك أ

َ
فَإِنَُكْم إَِذا قُلْتُْم أ

رِْض، 
َ
ْو َبنْيَ الَسَماِء َواْْل

َ
َن ُُمََمًدا َعبُْدُه َورَُسوَُلُ،       الَسَماِء أ

َ
ْشَهُد أ

َ
ْن ََل إََِلَ إََِل اهللَُ َوأ

َ
ْشَهُد أ

َ
ْعَجبَُه ُثَم َيتَخَ       أ

َ
رَيُ ِمَن اُِلََعِء أ

 ".إََِلِْه َفيَْدُعو
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نب وعسمد ر ی اہلل ہنع ےس مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس اطقن ےن اشمع ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس قیقش ےن دبعاہلل 

ہی اہک رکےت ےھت ہک اس ےک دنبوں یک رطف ےس اہلل  (دعقہ ںیم)ےک اسھت امنز ڑپےتھ وت مہ یلص اہلل ہیلع وملس بج مہ یبن رکمی (ےلہپ) ایبن ایک، اوہنں ےن رفامای ہک

اّتلحيات » وہکویکہکن اہلل وت وخد السم ےہ۔ ہکلب ہی  اہلل رپ السم وہ ےن رفامای ہک ہی ہن وہک ہک یلص اہلل ہیلع وملس رپ السم وہ اور الفں رپ اور الفں رپ السم وہ۔ اس رپ یبن رکمی
آداب دنباگن اور  « السالم علينا ولَع عباد اهلل الصاحلني     السالم عليك أيها اّنليِب ورِحة اهلل وبرَكته،     والصلوات والّطيبات،     هلل،

ل وہں مہ رپ اور اہلل ےک اصحل دنبوں رپ السم وہ اور امتم ابعدات اور امتم اپزیکہ ریخاںیت اہلل یہ ےک ےیل ںیہ آپ رپ اے یبن السم وہ اور اہلل یک رںیتمح اور ربںیتک انز

أشهد أن َل هلإ » ےن رفامای ہک آامسن اور زنیم ےک درایمن امتم دنبوں وک ےچنہپ اگ یلص اہلل ہیلع وملس بج مت ہی وہک ےگ وت آامسن رپ اہلل ےک امتم دنبوں وک ےچنہپ اگ آپ
ایہ داتی وہں ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن اور ںیم وگایہ داتی وہں ہک دمحم اس ےک دنبے اور روسل ںیہ۔ ںیم وگ «وأشهد أن ُممدا عبده ورسوَل     إَل اهلل،

 اس ےک دعب داع اک اایتخر ےہ وج اےس دنسپ وہ رکے۔

 

 

 

ّْنَفُه َحََّت َصىَل  -151
َ
 :بَاُب َمْن لَْم َيْمَسْح َجبَْهتَُه َوأ

 گل اجےئ وت ہن وپےھچن بج کت امنز ےس افرغ ہن وہ ارگ امنز ںیم اشیپین ای انک ےس یٹم: ابب

ْن ََل َيْمَسَح اجْلَبَْهَة ِِف الَصاَلةِ 
َ
يُْت احْلَُميِْدَي ََيْتَُج بَِهَذا احْلَِديِث أ

َ
بُو َعبْد اهللَِ َرأ

َ
 .قَاَل أ

 دلیل ہ ےت ےھت ہک امنز ںیم اینپ اشیپین ہن وپےھچن۔اامم اخبری رہمح اہلل ےن اہک ںیم ےن دبعاہلل نب زریب دیمحی وک داھکی وہ ایس دحثی ےس ہی 
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ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  ِهَّشام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمْسِلُم ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا
َ
لُْت      :قَاَل       ،  أ

َ
بَا َسِعيٍد اْْلُْدِرَي  َسأ

َ
     :َفَقاَل       ،  أ

ثََر الِّطنِي ِِف "
َ
يُْت أ

َ
يُْت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَْسُجُد ِِف الَْماِء َوالِّطنِي َحََّت َرأ

َ
 ". َجبَْهِتهِ َرأ

ن ےس اوبہملس نب دبعارلنٰمح ےن اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن اوب دیعس مہ ےس ملسم نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ماشم دوتسایئ ےن ٰییحی نب ایب ریثک ےس ایبن ایک ا

یک  یلص اہلل ہیلع وملس وک ڑچیک ںیم دجسہ رکےت وہےئ داھکی۔ یٹم اک ارث آپ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن روسل اہلل دخری ر ی اہلل ہنع ےس درایتف ایک وت آپ ےن التبای ہک

 اشیپین رپ اصف رہرہ اھت۔
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 :بَاُب التَْسِليمِ  -152
 السم ریھپےن اک ایبن: ابب

 131 :دحثی ربمن

نَ       ،  ِهنٍْد بِنِْت احْلَارِِث  َعنْ       ،  الُّزْهِرُي  َحَدَثنَا      ،  إِبَْراِهيُم ْبُن َسْعدٍ  َحَدَثنَا      ،  ُموََس ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا
َ
َم َسلََمةَ  أ

ُ
رَِضَ  أ

َوَمَكَث يَِسرًيا َقبَْل       ََكَن رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إَِذا َسلََم قَاَم النَِساُء ِحنَي َيْقِِض تَْسِليَمُه، "     :َعنَْها قَالَْت اهللَُ 
ْن َيُقومَ 

َ
َن ُمْكثَُه لِ      :قَاَل اْبُن ِشَهاٍب       ، "أ

َ
ْعلَُم أ

َ
َرى َواهللَُ أ

ُ
ْن يُْدِرَكُهَن َمِن انرَْصََف ِمَن الَْقْومِ فَأ

َ
 .يَِّكْ َينُْفَذ النَِساُء َقبَْل أ

 تنب احرث ےس دحثی مہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اربمیہ نب دعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس انب اہشب زرہی ےن دنہ

و نین) ایبن یک ہک

 

و
م
ل

السم ریھپےت وت السم ےک متخ وہےت یہ وعرںیت ڑھکی وہ (امنز ےس) بج یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہملس ر ی اہلل اہنع ےن رفامای ہکام  (ام ا

وہں اور وپرا ملع ڑھکے وہےن ےس ےلہپ وھتڑی دری رہھٹے رےتہ ےھت۔ انب اہشب رہمح اہلل ےن اہک ںیم اتھجمس  یلص اہلل ہیلع وملس اور آپ (ابرہ آےن ےک ےیل) اجںیت

 اس ےیل رہھٹ اجےت ےھت ہک وعرںیت دلجی یلچ اجںیئ اور رمد امنز ےس افرغ وہ رک ان وک ہن اپںیئ۔ یلص اہلل ہیلع وملس وت اہلل یہ وک ےہ آپ

 

 

 

 :بَاُب يَُسلُِم ِحنَي يَُسلُِم اِْلَمامُ  -153
 السم ریھپان اچےیہاس ابرے ںیم ہک اامم ےک السم ریھپےت یہ دتقمی وک یھب : ابب

ْن يَُسلَِم َمْن َخلَْفهُ 
َ
 .َوََكَن اْبُن ُعَمَر رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما يَْستَِحُب إَِذا َسَلَم اْْلَِماُم أ

 اور دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع اس ابت وک بحتسم اجےتن ےھت ہک دتقمی یھب ایس وتق السم ریھپںی بج اامم السم ریھپے۔
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 131 :ربمندحثی 

نَا     :قَاَل       ،  ِحَباُن ْبُن ُموََس  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
ِعتْبَاَن َعنْ       ،  َُمُْموِد بِْن الَربِيعِ  َعنْ       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  َمْعَمر   أ

 ".َصلَيْنَا َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فََسلَْمنَا ِحنَي َسلَمَ "     :قَاَل       ،  بِْن َمالٍِك 
د نب رعیب ااصنری ےن اںیہن مہ ےس ابحن نب ومٰیس ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ دبعاہلل نب ابمرک ےن ربخ دی، اہک ہک ںیمہ رمعم نب رادش ےن زرہی ےس ربخ دی، اںیہن ومحم

ےن السم ریھپا وت مہ ےن  یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت امنز ڑپیھ۔ رھپ بج آپ یلص اہلل ہیلع وملس مہ ےن روسل اہلل  ر ی اہلل ہنع ےن آپ ےن رفامای ہکابتعن نب ام ک

 یھب السم ریھپا۔

 

 

 

 :بَاُب َمْن لَْم يََر رََد الَساَلِم لََعَ اِْلَماِم َواْكتَََف بِتَْسِليِم الَصاَلةِ  -154
 اس ابرے ںیم ہک اامم وک السم رکےن یک رضورت ںیہن ، رصف امنز ےک دو السم اکیف ںیہ: ابب

 131 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبَْدانُ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
ْخرَبَ      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  َمْعَمر   أ

َ
نَُه       ،  َُمُْموُد ْبُن الَربِيعِ  ِن أ

َ
َوَزَعَم أ

 .َوَعَقَل ََمًَة ََمََها ِمْن َدلٍْو ََكَن ِِف َدارِِهمْ       َعَقَل رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
ےھجم  رمعم ےن زرہی ےس ربخ دی اہک ہک ےھجم ومحمد نب رعیب ےن ربخ دی، وہ ےتہک ےھت ہکمہ ےس دبعان ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ دبعاہلل نب ابمرک ےن ربخ دی اہک ہک ںیمہ 

ےن ریمے ہنم  یلص اہلل ہیلع وملس وج آپ) اک ریمے رھگ ےک ڈول ےس یلک رکان یھب اید ےہ یلص اہلل ہیلع وملس وپری رطح اید ںیہ اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل

 ۔(ںیم ڈایل یھت

 

 

 

 142 :ربمندحثی 

نْصاِرَي  َسِمْعُت      :قَاَل 
َ
َحَد بَِِن َسالٍِم،       ،  ِعتْبَاَن ْبَن َمالٍِك اْْل

َ
َصيَِل ِلَقْويَِم بَِِن َسالٍِم،      :قَاَل       ُثَم أ

ُ
َتيُْت اّنَليِِبَ َصىَل       ُكنُْت أ

َ
فَأ

نَْكْرُت برََصِي َوإَِن الُسيُوَل ََتُوُل بَيِِْن َوَبنْيَ َمْسِجِد قَْويَِم، إِِِن "     :َفُقلُْت       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
نََك ِجئَْت       أ

َ
فَلَوَِدْدُت أ

َذُه َمْسِجًدا،  َُتِ
َ
،      :َفَقاَل       فََصلَيَْت ِِف بَيِِْت َمََكنًا َحََّت أ ْفَعُل إِْن َشاَء اهللَُ

َ
بُو َفَغَدا َعيََلَ رَُسوُل       أ

َ
اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوأ
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َذَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       بَْكٍر َمَعُه َبْعَد َما اْشتََد اّنَلَهاُر، 
ْ
ِذنُْت ََلُ فَلَْم جَيِْلْس َحََّت،       فَاْستَأ

َ
ْن      :قَاَل       فَأ

َ
ُب أ ْيَن َُتِ

َ
أ

َصيَِلَ مِ 
ُ
ْن يَُصيَِلَ ِفيِه، أ

َ
َحَب أ

َ
ي أ َشاَر إََِلِْه ِمَن الَْمََكِن اَِلِ

َ
 ".ُثَم َسلََم وََسلَْمنَا ِحنَي َسلَمَ       َفَقاَم فََصَفْفنَا َخلَْفُه،       ْن بَيِْتَك ؟ فَأ

ںیم اینپ وقم ینب  اس یک زمدی دصتقی وہیئ۔ ابتعن ر ی اہلل ہنع ےن اہک ہک اوہنں ےن ایبن ایک ہک ںیم ےن ابتعن نب ام ک ااصنری ےس انس، رھپ ینب اسمل ےک اکی صخش ےس

اپین  (رباست ںیم) ریمی آھکن رخاب وہ یئگ ےہ اور! یک دختم ںیم احرض وہا اور رعض یک ہک ای روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اسمل یک اامتم ایک رکات اھت۔ ںیم یبن رکمی

وقم یک دجسم ےک چیب ںیم راکوٹ نب اجےت ںیہ۔ ںیم اچاتہ وہں ہک آپ ریمے اکمن رپ رشتفی ال رک یسک اکی ہگج امنز ادا  ےس رھبے وہےئ انےل ریمے اور ریمی

بج دن ڑچھ ایگ وت ےن رفامای ہک ااشنء اہلل اعتٰیل ںیم اہمتری وخاشہ وپری رکوں اگ حبص وک  یلص اہلل ہیلع وملس رفامںیئ اتہک ںیم اےس اینپ امنز ےک ےیل رقمر رک ولں روسل اہلل

ااجزت اچیہ اور  (ادنر آےن یک) ےن یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس رشتفی الےئ۔ اوبرکب ر ی اہلل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی

 اچےتہ وہ۔ اکی ہگج یک رطف ےسج ںیم ےن امنز ڑپےنھ ےک ےیل دنسپ ےھٹیب ںیہن ہکلب وپاھچ ہک رھگ ےک سک ہصح ںیم امنز ڑپوھاان یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن دے دی۔ آپ

ےن السم  یلص اہلل ہیلع وملس ےک ےھچیپ فص انبیئ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ڑھکے وہےئ اور مہ ےن آپ (امنز ےک ےیل) یلص اہلل ہیلع وملس ایک اھت۔ ااشرہ ایک۔ آپ

 ا وت مہ ےن یھب ریھپا۔ےن السم ریھپ یلص اہلل ہیلع وملس ریھپا اور بج آپ

 

 

 

 :بَاُب اِِلْكِر َبْعَد الَصاَلةِ  -155
 امنز ےک دعب ذرک ایہٰل رکان: ابب

 141 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَرَزاقِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَحاُق ْبُن نرَْصٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِن      :قَاَل  اْبُن ُجَريٍْج  أ ْخرَبَ

َ
و أ نَ       ،  َعْمر 

َ
بَا َمْعبَدٍ  أ

َ
َمْوََّل  أ

ْخرَبَُه، 
َ
نَ       ابِْن َعَباٍس أ

َ
ْخرَبَُه،  اْبَن َعَباٍس  أ

َ
َن َرْفَع الَصوِْت بِاِِلْكِر ِحنَي َينرَْصُِف اّنَلاُس ِمَن الَْمْكتُوَبِة "      رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما أ

َ
أ

 ".ّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ ََكَن لََعَ َعْهِد ا
دی اوہنں ےن اہک ہک ھجم وک  مہ ےس ااحسق نب رصن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ دبعارلزاق نب امہم ےن ربخ دی اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ دبعاکلمل نب رججی ےن ربخ

دنلب آواز ےس  ےک الغم اوب دبعم ےن اںیہن ربخ دی اور اںیہن دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن ربخ دی ہکرمعو نب دانیر ےن ربخ دی ہک دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع 

 ےک زامہن ابمرک ںیم اجری اھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس ذرک، رفض امنز ےس افرغ وہےن رپ یبن رکمی
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فُوا      :َوقَاَل اْبُن َعَباٍس  ْعلَُم إَِذا انرَْصَ
َ
 .بَِذلَِك إَِذا َسِمْعتُهُ ُكنُْت أ

 انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن رفامای ہک ںیم ذرک نس رک ولوگں یک امنز ےس رفاتغ وک ھجمس اجات اھت۔

 

 

 

 142 :دحثی ربمن

و َحَدَثنَا      ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا ِن      :قَاَل       ،  َعْمر  ْخرَبَ
َ
بُو َمْعَبدٍ  أ

َ
رَِضَ اهللَُ  ابِْن َعَباٍس  َعنْ       ،  أ

ْعرُِف انِْقَّضاَء َصاَلِة اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بِاّتَلْكِبريِ "     :قَاَل       َعنُْهَما، 
َ
 ".ُكنُْت أ

ں ےن اہک ہک مہ ےس ایفسن نب ہنییع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس رمعو نب دانیر ےن ایبن ایک، اہک ہک ےھجم اوب دبعم ےن مہ ےس یلع نب دبعاہلل دمینی ےن ایبن ایک، اوہن

ھجمس اجات اھت۔ یلع نب یک وہج ےس  («اہلل اكبر» ) یک امنز متخ وہےن وک ریبکت یلص اہلل ہیلع وملس ںیم یبن رکمی انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس ربخ دی ہک آپ ےن رفامای ہک

 دمینی ےن اتبای ہک ان اک انم دمینی ےن اہک ہک مہ ےس ایفسن ےن رمعو ےک وحاےل ےس ایبن ایک ہک اوبدبعم انب ابعس ےک الغومں ںیم بس ےس زایدہ اقلب اامتعد ےھت۔ یلع نب

 انذف اھت۔

 

 

 

 143 :دحثی ربمن

ِِب بَْكرٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َصاِلٍح  َعنْ       ،  ُسَِمٍ  َعنْ       ،  ُعبَيِْد اهللَِ  َعنْ       ،  ُمْعتَِمر   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
رَِضَ  أ

ْمَواِل بِاَِلرََجاِت الُْعاَل      :َفَقالُوا      وََسلََم، َجاَء الُْفَقَراُء إََِل اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه      :قَاَل       اهللَُ َعنُْه، 
َ
ْهُل اُِلثُوِر ِمَن اْْل

َ
َذَهَب أ

ْمَواٍل ََيُُجوَن بَِها َوَيْعتَِمُروَن وَ       يَُصلُوَن َكَما نَُصيَِل َوَيُصوُموَن َكَما نَُصوُم،       َواّنَلِعيِم الُْمِقيِم، 
َ
جُيَاِهُدوَن َولَُهْم فَّْضل  ِمْن أ

َحد  َبْعَدُكْم َوُكنْتُ "     :قَاَل       َوَيتََصَدقُوَن، 
َ
ْدَرْكتُْم َمْن َسبََقُكْم َولَْم يُْدِرْكُكْم أ

َ
َخْذُتْم بِِه أ

َ
ْمٍر إِْن أ

َ
َحِدثُُكْم بِأ

ُ
ََل أ

َ
ْم َخرْيَ َمْن أ
ّْنتُْم َبنْيَ َظْهَراَّنيِْه، 

َ
ُ       أ وَن َخلَْف لُُكِ َصاَلٍة ثاََلثًا َوثاََلِثنَي، إََِل َمْن َعِمَل ِمثْلَُه ت فَاْختَلَْفنَا بَيْنَنَا،       َسبُِحوَن َوََتَْمُدوَن َوتَُكرِبُ
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ْرَبًعا َوثاََلِثنَي،      :َفَقاَل       
َ
َتُقوُل ُسبَْحاَن      :َفَقاَل       َجْعُت إََِلِْه، فَرَ       َبْعُّضنَا نَُسبُِح ثاََلثًا َوثاََلِثنَي َوََنَْمُد ثاََلثًا َوثاََلِثنَي َونَُكرِبُ أ
ْكرَبُ َحََّت يَُكوَن ِمنُْهَن َُكِِهَن ثاََلثًا َوثاََلِثنيَ 

َ
َِ َواهللَُ أ  ".اهللَِ َواحْلَْمُد هلِل

اہلل رمعی ےن ایبن ایک، ان ےس یمس ےن ایبن ایک، ان ےس اوباصحل مہ ےس دمحم نب ایب رکب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس رمتعم نب نامیلن ےن ایبن ایک، ان ےس دیبع

یک دختم ںیم احرض وہےئ اور اہک ہک اریم و رسیئ ولگ دنلب  یلص اہلل ہیلع وملس اندار ولگ یبن رکمی ذوکان ےن ایبن ایک ان ےس اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہک

احالہکن سج رطح مہ امنز ڑپےتھ ںیہ وہ یھب ڑپےتھ ںیہ اور ےسیج مہ روزے رےتھک ںیہ وہ یھب رےتھک ںیہ نکیل امل و دوتل دراجت اور ہشیمہ رےنہ وایل تنج احلص رک ےکچ 

اور مہ اتحمیج یک وہج ےس ان ) یک وہج ےس اںیہن مہ رپ وفتیق احلص ےہ ہک اس یک وہج ےس وہ جح رکےت ںیہ۔ رمعہ رکےت ںیہ۔ اہجد رکےت ںیہ اور دصےق دےتی ںیہ

مت اپول  اس رپ آپ ےن رفامای ہک ول ںیم ںیہمت اکی ااسی لمع اتبات وہں ہک ارگ مت اس یک اپدنبی رکو ےگ وت وج ولگ مت ےس آےگ ڑبھ ےکچ ںیہ اںیہن (ں وک ںیہن رک اپےتاکوم

 دںی رہ امنز ےک دعب  سیتنی  سیتنی رمہبت ےگ اور اہمترے رمہبت کت رھپ وکیئ ںیہن چنہپ اتکس اور مت بس ےس اےھچ وہ اجؤ ےگ وسا ان ےک وج یہی لمع رشوع رک

 سیتنی رمہبت،  «سبحان اهلل» اہک رکو۔ رھپ مہ ںیم االتخف وہ ایگ یسک ےن اہک ہک مہ حیبست «اهلل أكرب» ، ریبکت «احلمد هلل» ، دیمحت «سبحان اهلل» حیبست

یلص اہلل ہیلع  ےس دوابرہ ولعمم ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ۔ ںیم ےن اس رپ آپوچسیتن رمہبت ںیہک ےگ «اهلل أكرب»  سیتنی رمہبت اور ریبکت «احلمد هلل» دیمحت

 وہک اتآہکن رہ اکی ان ںیم ےس  سیتنی رمہبت وہ اجےئ۔ «اهلل أكرب» اور«احلمد هلل» ، «سبحان اهلل» ےن رفامای ہک وملس
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     :قَاَل       ،  الُْمِغرَيِة بِْن ُشْعبَةَ  ََكتِِب  َوَراد َعنْ       ،  َعبِْد الَْمِلِك بِْن ُعَمرْيٍ  َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا
ْمىَل َعيََلَ الُْمِغرَيُة ْبُن ُشْعبََة ِِف ِكتَاٍب إََِل ُمَعاِوَيَة، 

َ
َن اّنَليِِبَ َص "      أ

َ
ىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن َيُقوُل ِِف ُدبُِر لُُكِ َصاَلٍة َمْكتُوَبٍة، أ

       ، ٍء قَِدير  يَك ََلُ ََلُ الُْملُْك َوََلُ احْلَْمُد وَُهَو لََعَ لُُكِ َِشْ ْعَّطيَْت       ََل إََِلَ إََِل اهللَُ وَْحَدُه ََل َْشِ
َ
َوََل ُمْعِّطَي اللَُهَم ََل َمانَِع لَِما أ

الَْقاِسِم بِْن  َعِن       ،  احْلََكمِ  وََعِن       بَِهَذا،  َعبِْد الَْمِلِك  َعنْ      : ُشْعبَةُ  َوقَاَل       ، "َوََل َينَْفُع َذا اجْلَِد ِمنَْك اجْلَدُ       لَِما َمنَْعَت، 
 .اجْلَُد ِغًَن      :َسنُ َوقَاَل احْلَ       بَِهَذا،  َوَرادٍ  َعنْ       ،  خُمَيِْمَرةَ 

ےک اکبت وراد ےن، اوہنں مہ ےس دمحم نب ویفس رفاییب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ایفسن وثری ےن دبعاکلمل نب ریمع ےس ایبن ایک، ان ےس ریغمہ نب ہبعش 

رہ رفض امنز ےک دعب ہی داع ڑپےتھ  یلص اہلل ہیلع وملس طخ ںیم وھکلاای ہک یبن رکمیھجم ےس ریغمہ نب ہبعش ر ی اہلل ہنع ےن اعموہی ر ی اہلل ہنع وک اکی  ےن ایبن ایک ہک

وَل معّطي ملا           امهلل َل مانع ملا أعّطيت،          وهو لَع لُك َشء قدير،          وَل احلمد،          َل امللك،          َل هلإ إَل اهلل وحده َل ْشيك َل،» ےھت
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اہلل ےک وسا وکیئ القئ ابعدت ںیہن۔ اس اک وکیئ رشکی ںیہن۔ ابداشتہ اس یک ےہ اور امتم رعتفی ایس ےک ےیل ےہ۔  «وَل ينفع ذا اجلد منك اجلد          منعت،

اس یک دوتل و امل ریتی ابراگہ ںیم  وہ رہ زیچ رپ اقدر ےہ۔ اے اہلل ےسج وت دے اس ےس روےنک واال وکیئ ںیہن اور ےسج وت ہن دے اےس دےنی واال وکیئ ںیہن اور یسک ام دار وک

ےک ینعم امل داری ےک ںیہ اور مکح، اقمس  «جد» (دحثی ںیم ظفل) وکیئ عفن ہن اچنہپ ںیکس ےگ۔ ہبعش ےن یھب دبعاکلمل ےس ایس رطح رواتی یک ےہ۔ نسح ےن رفامای ہک

ر ہ ےس وہ وراد ےک واےطس ےس ایس رطح رواتی رکےت ںیہ۔
 م
ي

 

ح
م

 نب 

 

 

 

 :يَْستَْقِبُل اِْلَماُم اّنَلاَس إَِذا َسلَمَ بَاُب  -156
 اامم بج السم ریھپ ےکچ وت ولوگں یک رطف ہنم رکے: ابب
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بُو رََجاءٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َجِريُر ْبُن َحاِزمٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُموََس ْبُن إِْسَماِعيَل  َحَدَثنَا
َ
ََكَن "     :قَاَل       ،  َسُمَرَة بِْن ُجنَْدٍب  َعنْ       ،  أ

ْقبََل َعلَيْنَا بِوَْجِههِ 
َ
 ".اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إَِذا َصىَل َصاَلًة أ

راجء رمعان نب  میم ےن رمسہ نب دنجب ر ی اہلل مہ ےس ومٰیس نب اامسلیع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس رجری نب احزم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اوب

 ڑپاھ ےتکچ وت امہری رطف ہنم رکےت۔ (رفض) بج امنز یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ہنع ےس  لق ایک، اوہنں ےن التبای ہک
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،  ُعبَيِْد اهللَِ بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن ُعتْبََة بِْن َمْسُعودٍ  َعنْ       ،  َصاِلِح بِْن َكيَْسانَ  َعنْ       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
نَُه قَاَل       ،  َزيِْد بِْن َخاِِلٍ اجْلَُهِِنِ  َعنْ       

َ
بِاحْلَُديِْبيَِة لََعَ إِثِْر َسَماٍء َصىَل ّنَلَا رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َصاَلَة الُصبِْح      :أ

ْقبََل لََعَ اّنَلاِس َفَقاَل       ََكنَْت ِمَن اللَيْلَِة، 
َ
ْعلَُم،      :َهْل تَْدُروَن َماَذا قَاَل َرُبُكْم ؟ قَالُوا"     :فَلََما انرَْصََف أ

َ
     :قَاَل       اهللَُ َورَُسوَُلُ أ

ْصبََح ِمْن ِعبَاِدي ُمْؤمِ 
َ
، أ َما َمْن قَاَل ُمِّطْرنَا بَِفّْضِل اهللَِ َورَِْحَِتِه فََذلَِك ُمْؤِمن  ِِب َوََكفِر  بِالَْكْوَكِب،       ن  ِِب َوََكفِر 

َ
َما َمْن       فَأ

َ
َوأ

 ".قَاَل بِنَوِْء َكَذا َوَكَذا فََذلَِك ََكفِر  ِِب َوُمْؤِمن  بِالَْكْوَكِب 
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د ےن یبنعق ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اامم ام ک ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اصحل نب اسیکن ےس ایبن ایک، ان ےس دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع نب وعسممہ ےس دبعاہلل نب ہملسم 

ںیم حبص یک امنز ڑپاھیئ اور رات وک ابرش ےن ںیمہ دحہیبی  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ایبن ایک، ان ےس زدی نب اخ د  ینہ ر ی اہلل ہنع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن ایبن ایک ہک

ولوگں یک رطف ہنم ایک اور رفامای ولعمم ےہ اہمترے رب ےن ایک رفامای ےہ۔ ولوگں ےن اہک ہک اہلل اور  وملس ےنیلص اہلل ہیلع  وہ یکچ یھت امنز ےس افرغ وہےن ےک دعب آپ

رے رب اک اراشد ےہ ہک حبص وہیئ وت ریمے ھچک دنبے ھجم رپ اامین الےئ۔ اور ھچک ریمے اہمت (ےن رفامای ہک یلص اہلل ہیلع وملس آپ)اس ےک روسل وخب اجےتن ںیہ

ہک الفں اترے ےک الفین رکنم وہےئ سج ےن اہک ہک اہلل ےک لضف اور اس یک رخ ت ےس امہرے ےیل ابرش وہیئ وت وہ ریما ومنم ےہ اور اتسروں اک رکنم اور سج ےن اہک 

 ریما رکنم ےہ اور اتسروں اک ومنم۔ہگج رپ آےن ےس ابرش وہیئ وہ 
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نَا     :قَاَل       ،  يَِّزيدَ  َسِمعَ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن ُمِنريٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَِس  َعنْ       ،  ُِحَيْد   أ

َ
َخَر رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم      :قَاَل       ،  أ

َ
أ

ْقبََل َعلَيْنَا بِوَْجِهِه،       الَصاَلَة َذاَت ََلْلٍَة إََِل َشّْطِر اللَيِْل، 
َ
إَِن اّنَلاَس قَْد َصلَْوا َوَرقَُدوا، "     :َفَقاَل       ُثَم َخَرَج َعلَيْنَا فَلََما َصىَل أ

 ".ةَ َوإِنَُكْم لَْن تََّزالُوا ِِف َصاَلٍة َما اّْنتََظْرُتُم الَصاَل       
یلص اہلل ہیلع  روسل اہلل  ےن ہکمہ ےس دبعاہلل نب رینم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن زیدی نب اہرون ےس انس، اںیہن دیمح ذیلی ےن ربخ دی، اور اںیہن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع

رشتفی الےئ اور امنز ےک دعب امہری رطف ہنم ایک اور رفامای ہک امنز ںیم دری رفامیئ رقتًابی آدیھ رات کت۔ رھپ آرخ رجحہ ےس ابرہ  (اشعء یک) ےن اکی رات وملس

 ۔(ینعی مت وک امنز اک وثاب اتلم راہ) دورسے ولگ امنز ڑپھ رک وس ےکچ نکیل مت ولگ بج کت امنز اک ااظتنر رکےت رےہ وگای ہک امنز ںیم رےہ

 

 

 

 :بَاُب ُمْكِث اِْلَماِم ِِف ُمَصاَلُه َبْعَد الَساَلمِ  -157
 ڑپھ اتکس ےہ( لفن وریغہ ) السم ےک دعب اامم ایس ہگج رہھٹ رک : ابب
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يُوَب،       َحَدَثنَا ُشْعبَُة،       َوقَاَل ّنَلَا آَدُم، 
َ
ي َصىَل ِفيِه الَْفِري     :قَاَل       َعْن نَافٍِع،       َعْن أ َّضَة َوَفَعلَُه ََكَن اْبُن ُعَمَر يَُصيَِل ِِف َمََكنِِه اَِلِ

ِِب ُهَريَْرَة َرَفَعُه ََل َيتََّطَوُع اْْلَِماُم ِِف َمََكنِِه َولَْم يَِصحَ 
َ
 .الَْقاِسُم َوُيْذَكُر َعْن أ
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ایس ہگج رپ  (لفن) امہنعدبعاہلل نب رمع ر ی اہلل  اور مہ ےس آدم نب ایب اایس ےن اہک ہک ان ےس ہبعش ےن ایبن ایک ان ےس اویب ایتخسین ےن ان ےس انعف ےن، رفامای ہک

رفض ڑپےنھ )  ہک اامم اینپڑپےتھ ےھت اور سج ہگج رفض ڑپےتھ اور اقمس نب دمحم نب ایب رکب ےن یھب ایس رطح ایک ےہ اور اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس رموفًاع رواتی ےہ

 ہگج رپ لفن ہن ڑپےھ اور ہی حیحص ںیہن۔ (یک

 

 

 

 141 :دحثی ربمن

بُو  َحَدَثنَا
َ
ِم َسلََمةَ  َعنْ       ،  ِهنٍْد بِنِْت احْلَارِِث  َعنْ       ،  الُّزْهِرُي  َحَدَثنَا      ،  إِبَْراِهيُم ْبُن َسْعدٍ  َحَدَثنَا      ،  الَْوَِلدِ أ

ُ
ّن اّنَليِِبَ "      ،  أ

َ
أ

 َ ْعلَُم ِليَِّكْ َينُْفَذ َمْن َينرَْصُِف      : اْبُن ِشَهاٍب  قَاَل       ، "ِسرًياَصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكنَإَِذا َسلََم َيْمُكُث ِِف َمََكنِِه ي
َ
َفُُنَى َواهللَُ أ

 .ِمَن النَِساءِ 
ایبن ایک ان   تنب احرث ےسمہ ےس اوباولدیلماشم نب دبعاکلمل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اربامیہ نب دعس ےن ایبن ایک اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس زرہی ےن دنہ

و نین ام ہملس ر ی اہلل اہنع ےن ایبن ایک ہک

 

و
م
ل

بج السم ریھپےت وت ھچک دری اینپ ہگج رپ ےھٹیب رےتہ۔ انب اہشب ےن اہک اہلل  رتہ اجےن  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےس ام ا

 مہ وت ہی ےتھجمس ںیہ ہک ہی آپ اس ےیل رکےت ےھت اتہک وعرںیت ےلہپ یلچ اجںیئ۔

 

 

 

 152 :ربمندحثی 

ِِب َمْرَيمَ  َوقَاَل 
َ
نَا     : اْبُن أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  نَافُِع ْبُن يَِّزيد أ ْخرَبَ

َ
نَ       ،  َجْعَفُر ْبُن َربِيَعةَ  أ

َ
     :َكتََب إََِلِْه قَاَل  اْبَن ِشَهاٍب  أ

مِ  َعنْ       ،  ِهنُْد بِنُْت احْلَارِِث الِْفَراِسَيةُ َحَدثَتِْني
ُ
     :قَالَْت       َزْوِج اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوََكنَْت ِمْن َصَواِحبَاتَِها،  َسلََمةَ  أ

ْن َينرَْصَِف رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ 
َ
 .مَ َعلَيِْه وََسلَ ََكَن يَُسلُِم َفيَنرَْصُِف النَِساُء َفيَْدُخلَْن ُبيُوَتُهَن ِمْن َقبِْل أ

ی ےن اںیہن ھکل اجیھب ہک ھجم ےس اور اوبدیعس نب ایب رممی ےن اہک ہک ںیمہ انعف نب زیدی ےن ربخ دی اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس رفعج نب رہعیب ےن ایبن ایک ہک انب اہشب زرہ

اوہنں ےن رفامای  (دنہ ان یک تبحص ںیم ریتہ ںیھت) ہلل اہنع ےندنہ تنب احرث رفاہیس ےن ایبن ایک اور ان ےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس یک اپک ویبی ام ہملس ر ی ا

ےک اےنھٹ ےس ےلہپ اےنپ رھگوں ںیم دالخ وہ یکچ  یلص اہلل ہیلع وملس السم ریھپےت وت وعرںیت ولٹ رک اجےن ںیتگل اور یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس بج یبن رکمی ہک

 وہںیت۔
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تِِْن       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعنْ       ،  يُونَُس  َعنْ      : اْبُن وَْهٍب  َوقَاَل  ْخرَبَ
َ
نَا      ،  ُعثَْماُن ْبُن ُعَمرَ  َوقَاَل       ،  ِهنُْد الِْفَراِسَيةُ  أ ْخرَبَ

َ
،  يُونُُس  أ

       ،  الُّزَبيِْدُي  َوقَاَل       ،  ِهنُْد الِْفَراِسَيةُ  َحَدثَتِِْن       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       
َ
ِن أ نَ       ،  الُّزْهِرُي  ْخرَبَ

َ
تُْه  ِهنَْد بِنَْت احْلَارِِث الُْقرَِشَيةَ  أ ْخرَبَ

َ
أ

ْزَواِج اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       َوََكنَْت ََتَْت َمْعبَِد بِْن الِْمْقَداِد وَُهَو َحِليُف بَِِن زُْهَرَة، 
َ
َوََكنَْت تَْدُخُل لََعَ أ

       َ ِِب َعِتيٍق  َوقَاَل       ،  ِهنُْد الُْقرَِشَيةُ  َحَدثَتِِْن       ،  الُّزْهِرِي  َعنْ      : ُّشَعيْب  َوقَال
َ
،  ِهنٍْد الِْفَراِسَيةِ  َعنْ       ،  الُّزْهِريِ  َعِن       ،  اْبُن أ

ة َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َحَدثَُه َعنْ       ،  ََيََْي ْبُن َسِعيدٍ  َحَدثَِِن      :اللَيُْث  َوقَاَل       
َ
َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ       ِمْن قَُريٍْش َحَدَثتُْه،  اْمَرأ

 .َعلَيِْه وََسلَمَ 
ن نب رمع ےن اہک ہک ںیمہ ویسن ےن اور انب وبہ ےن ویسن ےک واہطس ےس ایبن ایک، ان ےس انب اہشب ےن ایبن ایک اور اںیہن دنہ تنب احرث رفاہیس ےن ربخ دی اور امثع

ث رقہیش ےن اںیہن ربخ دی۔ اور زرہی ےس ربخ دی اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس دنہ رقہیش ےن ایبن ایک دمحم نب ودیل زدیبی ےن اہک ہک ھجم وک زرہی ےن ربخ دی ہک دنہ تنب احر

یک ازواج رہطمات یک دختم ںیم احرض وہا رکیت یھت اور بیعش ےن زرہی ےس اس  ہیلع وملسیلص اہلل  وہ ونب زرہہ ےک فیلح دبعم نب دقماد یک ویبی یھت اور یبن رکمی

دنہ رفاہیس ےن ایبن ایک۔ ثیل دحثی وک رواتی ایک، اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس دنہ رقہیش ےن دحثی ایبن یک، اور انب ایب  قیت ےن زرہی ےک واہطس ےس ایبن ایک اور ان ےس 

  دیعس ےن ایبن ایک، ان ےس انب اہشب ےن ایبن ایک اور ان ےس رقشی یک اکی وعرت ےن یبن رکمی ےس رواتی رک ےک ایبن ایک۔ےن اہک ہک ھجم ےس ٰییحی نب

 

 

 

 :بَاُب َمْن َصىَل بِاّنَلاِس فََذَكَر َحاَجًة َفتََخَّطاُهمْ  -158
 ہکلب ولوگں یک رگدںین الھپاتگن الچ اجےئ وت ایک ےہارگ اامم ولوگں وک امنز ڑپاھ رک یسک اکم اک ایخل رکے اور رہھٹے ںیہن : ابب

 151 :دحثی ربمن

ِن      :قَاَل       ،  ُعَمَر بِْن َسِعيدٍ  َعنْ       ،  ِعيََس ْبُن يُونَُس  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن ُعبَيْدِ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب ُملَيَْكةَ  أ

َ
،  اْبُن أ

،      :قَاَل       ،  ُعْقبَةَ َعنْ        فََسلََم ُثَم قَاَم ُمْْسًَِع َفَتَخَّطى ِرقَاَب اّنَلاِس       َصلَيُْت َوَراَء اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم بِالَْمِدينَِة الَْعرْصَ
َّنُهْم َعِجبُوا ِمْن َُسَْعِتِه، َفَفِّزَع اّنَلاُس ِمْن َُسَْعِتِه فََخَرَج عَ       إََِل َبْعِض ُحَجِر نَِسائِِه، 

َ
ى أ

َ
َذَكْرُت َشيْئًا "     :َفَقاَل       لَيِْهْم فََرأ

َمْرُت بِِقْسَمِتهِ 
َ
ْن ََيِْبَسِِن فَأ

َ
 ".ِمْن ترِْبٍ ِعنَْدنَا فََكرِْهُت أ
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ي کہ ےن ربخ دی ان ےس ہبقع نب احرث  مہ ےس دمحم نب دیبع ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ٰیسیع نب ویسن ےن رمع نب دیعس ےس ہی دحثی ایبن
مل
یک، اوہنں ےن اہک ہک ےھجم انب ایب 

یلص اہلل ہیلع  یک ادتقاء ںیم اکی رمہبت رصع یک امنز ڑپیھ۔ السم ریھپےن ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن دمہنی ںیم یبن رکمی ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہک

یک اس زیتی یک  یلص اہلل ہیلع وملس اینپ یسک ویبی ےک رجحہ ںیم ےئگ۔ ولگ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ریچےت وہےئ آپ دلجی ےس اھٹ ڑھکے وہےئ اور وفصں وک وملس

ابرہ رشتفی الےئ اور دلجی یک وہج ےس ولوگں ےک بجعت وک وسحمس رفامای وت رفامای ہک امہرے اپس اکی وسےن اک  یلص اہلل ہیلع وملس وہج ےس ربھگا ےئگ۔ رھپ بج آپ

 چب ایگ اھت ےھجم اس ںیم دل اگل رانہ ربا ولعمم وہا، ںیم ےن اس ےک ابٹن دےنی اک مکح دے دای۔ (میسقت رکےن ےس) ڈال

 

 

 

اِف َعِن اَْلَِمنِي َوالِّشَمالِ  -159  :بَاُب اَِلنِْفتَاِل َواَِلنرِْصَ
 امنز ڑپھ رک داںیئ ای ابںیئ دوونں رطف رھپ انھٹیب ای ولانٹ درتس ےہ: ابب

ْو َمْن َيْعِمُد اَِلنِْفتَا َوََكنَ 
َ
نَُس ْبُن َمالٍِك َينَْفِتُل َعْن يَِميِنِه َوَعْن يََسارِهِ َوَيِعيُب لََعَ َمْن َيتََوََّخ أ

َ
 َل َعْن يَِميِنهِ أ

  وت اس رپ آپ ارتعاض رکےت ےھت۔اور اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع داںیئ اور ابںیئ دوونں رطف ڑمےت ےھت۔ اور ارگ وکیئ داںیئ رطف وخاہ وخماہ دصق رک ےک ڑمات

 

 

 

 152 :دحثی ربمن

بُو الَْوَِلدِ  َحَدَثنَا
َ
ْسوَدِ  َعنْ       ،  ُعَماَرَة بِْن ُعَمرْيٍ  َعنْ       ،  ُسلَيَْمانَ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ََل "     : َعبُْد اهللَِ  َقاَل      :قَاَل       ،  اْْل

ْن ََل َينرَْصَِف إََِل َعْن يَِميِنهِ 
َ
َن َحًقا َعلَيِْه أ

َ
َحُدُكْم لِلَّشيَّْطاِن َشيْئًا ِمْن َصاَلتِِه يََرى أ

َ
يُْت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ       ، جَيَْعْل أ

َ
لََقْد َرأ

 ".َعلَيِْه وََسلََم َكِثرًيا َينرَْصُِف َعْن يََسارِهِ 
ایک ہک ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اوہنں ےن نامیلن ےس ایبن ایک، ان ےس امعرہ نب ریمع ےن، ان ےس اوسد نب زیدی ےن ایبن مہ ےس اوباولدیل ےن ایبن 

انٹ اےنپ ےیل رضوری رقار دے وکیئ صخش اینپ امنز ںیم ےس ھچک یھب اطیشن اک ہصح ہن اگلےئ اس رطح ہک داینہ رطف یہ ول دبعاہلل نب وعسمد ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہک

 وک ارثک ابںیئ رطف ےس ولےتٹ داھکی۔ یلص اہلل ہیلع وملس ےل۔ ںیم ےن یبن رکمی
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 :بَاُب َما َجاَء ِِف اّثلُوِم الَِنِ َوابْلََصِل َوالُْكَراِث  -161
 نسہل ، ایپز اور دنگےن ےک قلعتم وج رواایت آیئ ںیہ ان اک ایبن: ابب

ْو َغرْيِهِ فاََل َيْقَرَبنَ َوقَْوِل 
َ
ِو ابْلََصَل ِمَن اجْلُوِع أ

َ
َكَل اّثلُوَم أ

َ
  َمْسِجَدنَااّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َمْن أ

  ےک اپس ہن ےکٹ۔اک اراشد ےہ ہک سج ےن نسہل ای ایپز وھبک ای اس ےک العوہ یسک وہج ےس اھکیئ وہ وہ امہری دجسم یلص اہلل ہیلع وملس اور یبن رکمی

 

 

 

 153 :دحثی ربمن

ّن اّنَليِِبَ       رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما،  ابِْن ُعَمرَ  َعِن       ،  نَافِع   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُعبَيِْد اهللَِ  َعنْ       ،  ََيََْي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
أ

َكَل ِمْن َهِذهِ الَّشَجَرِة َيْعِِن اّثلُوَم فاََل َيْقَرَبَن َمْسِجَدنَا"     :َعلَيِْه وََسلََم قَاَل ِِف َغّْزَوِة َخيرَْبَ َصىَل اهللَُ 
َ
 ".َمْن أ

یبن  انب رمع ر ی اہلل امہنع ےس ایبن ایک ہک مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس اطقن ےن، دیبعاہلل ریکبی ےس ایبن ایک، اہک ہک ھجم ےس انعف ےن

اچک نسہل ای ایپز اھکان رماد ) ےن گنج ربیخ ےک ومعق رپ اہک اھت ہک وج صخش اس درتخ ینعی نسہل وک اھکےئ وہےئ وہ اےس امہری دجسم ںیم ہن آان اچےیہ یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 ۔(ےہ ہک اس ےس ہنم ںیم وب دیپا وہ اجیت ےہ
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بُو ََعِصمٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن ُُمََمدٍ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  اْبُن ُجَريٍْج  أ ْخرَبَ

َ
َجابَِر َسِمْعتُ      :قَاَل       ،  َعَّطاء   أ

َكَل ِمْن َهِذهِ الَّشَجَرِة يُِريُد اّثلُوَم فاََل َيْغَّشانَا ِِف َمَساِجِدنَا"     :قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَاَل       ،  ْبَن َعبِْد اهللَِ 
َ
، "َمْن أ

َراُه َيْعِِن إََِل نِيئَُه،      :قَاَل       َما َيْعِِن بِِه،      :قُلُْت       
ُ
 .إََِل نَتْنَهُ  ابِْن ُجَريٍْج  َعنْ       ،  ْبُن يَِّزيدَ  خَمَِْلُ  َوقَاَل       َما أ

ےھجم اطعء نب ایب رابح ےن ربخ دی اہک  مہ ےس دبعاہلل نب دمحم دنسمی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اوباعمص احضک نب دلخم ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ انب رججی ےن ربخ دی اہک ہک

وت وہ  (آپ یک رماد نسہل ےس یھت) ےن رفامای ہک وج صخش ہی درتخ اھکےئ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی  ی اہلل امہنع ےس انس ہکہک ںیم ےن اجرب نب دبعاہلل ااصنری ر
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دلخم نب  ےس یھت۔ امہری دجسم ںیم ہن آےئ اطعء ےن اہک ںیم ےن اجرب ےس وپاھچ ہک آپ یک رماد اس ےس ایک یھت۔ اوہنں ےن وجاب دای ہک آپ یک رماد رصف ےچک نسہل

  لق ایک ےہ (االہین ےک اجبےئ)زیدی ےن انب رججی ےک واہطس ےس

   

 ۔(یک رماد رصف نسہل یک ندوب ےس یھت یلص اہلل ہیلع وملس ینعی آپ) االن
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نَ       ،  َعَّطاء   َزَعمَ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  يُونَُس  َعنْ       ،  اْبُن وَْهٍب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َسِعيُد ْبُن ُعَفرْيٍ  َحَدَثنَا
َ
َجابَِر ْبَن َعبِْد  أ

ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  اهللَِ 
َ
ْل َمْسجِ "     :قَاَل       َزَعَم أ ْو قَاَل فَلْيَْعََتِ

َ
ّنْلَا أ ْو بََصاًل فَلْيَْعََتِ

َ
َكَل ثُوًما أ

َ
َدنَا َوَْلَْقُعْد ِِف َمْن أ

ات  ِمْن ُبُقوٍل فَوََجَد لََها ِرَيًا،       بَيِْتِه،  ِِتَ بِِقْدٍر ِفيِه َخرَِّضَ
ُ
َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

َ
ْخرِبَ بَِما ِفيَها ِمَن       َوأ

ُ
َل فَأ

َ
فََسأ

ْصَحابِِه ََكَن َمَعُه، قَِرُبوَها ِإََل َبعْ      :َفَقاَل       ابْلُُقوِل، 
َ
ْكلََها،       ِض أ

َ
نَايِِج َمْن ََل ُتنَايِِج      :قَاَل       فَلََما َرآُه َكِرَه أ

ُ
 فَإِِِن أ

       ، "لُُكْ
َ
ِْحَُد َوقَاَْل

ِِتَ َببْدٍر،  ابِْن وَْهٍب  َعِن       ،  ْبُن َصاِلٍح 
ُ
اُت، َيْعَِن َّطبًَقا ِفي     : اْبُن وَْهٍب  قَاَل       أ بُو َصْفَوانَ        ،  اللَيُْث  َولَْم يَْذُكرِ       ِه ُحرََّضَ

َ
، َوأ

ْدِرى ُهَو ِمْن قَْولِ       قَِصَة الِْقْدِر،  يُونَُس  َعنْ       
َ
ْو ِِف احْلَِديِث  الُّزْهِرِي  فاَل أ

َ
 .أ

 ر  ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس انب وبہ ےن ویسن ےس ایبن ایک، 
عفي

یبن  ان ےس انب اہشب ےن ہک اطعء اجرب نب دبعاہلل ےس رواتی رکےت ےھت ہکمہ ےس دیعس نب 

امہری دجسم ےس دور رانہ اچےیہ ای اےس اےنپ رھگ ںیم یہ انھٹیب (ہی اہک ہک اےس) ےن رفامای ہک وج نسہل ای ایپز اھکےئ وہےئ وہ وت وہ مہ ےس دور رےہ ای یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

ےن اس ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس آپ (ایپز ای دنگان یھب) یک دختم ںیم اکی اہڈنی الیئ یئگ سج ںیم یئک مسق یک رہی رتاکرایں ںیھت۔ ہیلع وملسیلص اہلل  اچےیہ۔ یبن رکمی

اکی باحیب وموجد ےھت  وک اتب دی ںیئگ۔ واہں یلص اہلل ہیلع وملس وب وسحمس یک اور اس ےک قلعتم درایتف ایک۔ اس اسنل ںیم ینتج رتاکرایں ڈاںیل یئگ ںیھت وہ آپ

ےن اےس اھکان دنسپ ںیہن رفامای اور رفامای ہک مت ولگ اھک ول۔ ریمی نج ےس  یلص اہلل ہیلع وملس رفامای ہک اس یک رطف ہی اسنل ڑباھ دو۔ آپ وملس ےنیلص اہلل ہیلع  آپ

یک دختم ںیم الیئ یئگ یھت۔ انب وبہ ےن اہک ہک  یلص اہلل ہیلع وملس ل آپرسوگیش ریتہ ےہ اہمتری ںیہن ریتہ اور ادمح نب اصحل ےن انب وبہ ےس ویں  لق ایک ہک اھت

ای دیعس ای انب وبہ ےن ) قبط سج ںیم رہی رتاکرایں ںیھت اور ثیل اور اوبوفصان ےن ویسن ےس رواتی ںیم اہڈنی اک ہصق ںیہن ایبن ایک ےہ۔ اامم اخبری رہمح اہلل ےن

  وقل ےہ ای دحثی ںیم دالخ ےہ۔ںیم ںیہن ہہک اتکس ہک ہی وخد زرہی اک (اہک
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بُو َمْعَمرٍ  َحَدَثنَا
َ
َل رَُجل       :قَاَل       ،  َعبِْد الَْعِّزيّزِ  َعنْ       ،  َعبُْد الَْوارِِث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
نََس  َسأ

َ
َما َسِمْعَت نيَِِبَ اهللَ َصىَل اهللَُ       ،  أ

ْو ََل "     :قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       وََسلََم َيُقوُل ِِف اّثلُوِم ؟ َفَقاَل، َعلَيِْه 
َ
َكَل ِمْن َهِذهِ الَّشَجَرِة فاََل َيْقَربْنَا أ

َ
َمْن أ

 ".يَُصلنَِيَ َمَعنَا
ن ےس دبع ازعلزی نب بیہص ےن ایبن ایک، ہک اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس اکی صخش ےن مہ ےس اوبرمعم ےن ایبن ایک، ان ےس دبعاولارث نب دیعس ےن ایبن ایک، ا

ےن رفامای ہک وج صخش اس درتخ وک اھکےئ  یلص اہلل ہیلع وملس ےس نسہل ےک ابرے ںیم ایک انس ےہ۔ اوہنں ےن اتبای ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس آپ ےن یبن رکمی وپاھچ ہک

 امہرے اسھت امنز ہن ڑپےھ۔وہ امہرے رقبی ہن آےئ 

 

 

 

 :بَاُب وُُضوِء الِصبْيَانِ  -161
 وچبں ےک ووض رکےن اک ایبن: ابب

ُب َعلَيِْهُم الَْغْسُل َوالُّطُهوُر وَُحُّضورِِهِم اجْلََماَعَة َوالِْعيَديِْن َواجْلَنَائَِّز وَُصُفوفِِهمْ   .َوَمََّت جَيِ

 انجزوں ںیم ان یک احرضی اور ان یک وفصں ںیم رشتک بک رضوری وہ یگ اور ویکرکن وہ یگ۔اور ان رپ لسغ اور ووض اور امجتع، دیعنی، 
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،  الَّشْعيِِبَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  الَّشيْبَاِِنَ ُسلَيَْماَن  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُغنَْدر   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ْبُن الُْمثَََن  َحَدَثنَا
ِن َمْن َمَر َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم لََعَ َقرْبٍ َمنْبُوٍذ، "     :قَاَل        ْخرَبَ

َ
َمُهْم وََصُفوا َعلَيْهِ       أ

َ
بَا َعْمٍرو،      :َفُقلُْت       ، "فَأ

َ
َمْن       يَا أ

 . اْبُن َعَباٍس      :َحَدثََك ؟ َفَقاَل 
ےن یبعش ےس، اوہنں ےن ایبن ایک ہک مہ ےس دمحم نب ٰینثم ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دنغر ےن ایبن ایک، ان ےس ہبعش ےن ایبن ایک، اوہنں ےن نامیلن ابیشین ےس انس، اوہنں 

یلص اہلل  ےک اسھت اکی ایلیک اگل گلھت وٹیٹ وہیئ ربق رپ ےس زگر رےہ ےھت واہں یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس رکمییبن  (اکی رمہبت) وج ےھجم اکی اےسی صخش ےن ربخ دی
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ےک ےھچیپ فص ابدنےھ وہےئ ےھت۔ نامیلن ےن اہک ہک ںیم ےن یبعش ےس وپاھچ ہک اوبرمعو آپ ےس ہی سک ےن  یلص اہلل ہیلع وملس ےن امنز ڑپاھیئ اور ولگ آپ ہیلع وملس

 ن ایک وت اوہنں ےن اہک ہک انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن۔ایب
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ِِب َسِعيٍد  َعنْ       ،  َعَّطاِء بِْن يََسارٍ  َعنْ       ،  َصْفَواُن ْبُن ُسلَيْمٍ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا
َ
أ

 ".الُْغْسُل يَْوَم اجْلُُمَعِة َواِجب  لََعَ لُُكِ ُُمْتَِلمٍ "     :قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  اْْلُْدِرِي 
اہک ہک ھجم ےس وفصان نب میلس ےن اطعء ےس ایبن ایک، ان ےس اوب دیعس مہ ےس یلع نب دبعاہلل دمینی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ایفسن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن 

 ےن رفامای ہک ہعمج ےک دن رہ ابغل ےک ےیل لسغ رضوری ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس ان ےس یبن رکمی دخری ر ی اہلل ہنع ےن ایبن ایک
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نَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِن      :قَاَل       ،  َعْمٍرو َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  أ ْخرَبَ

َ
رَِضَ اهللَُ  ابِْن َعَباٍس  َعنْ       ،  ُكَريْب   أ

فَلََما ََكَن ِِف َبْعِض اللَيِْل قَاَم رَُسوُل اهللَِ       وََسلََم،  بُِت ِعنَْد َخالَِِت َميُْمونََة ََلْلًَة َفَقاَم اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيْهِ "     :قَاَل       َعنُْهَما، 
و َوُيَقلِلُُه ِجًدا  ِمْن َشٍن ُمَعلٍَق وُُضوًءا َخِفيًفا َُيَِفُفُه َعْمر 

َ
ُت       ُثَم قَاَم يَُصيَِل،  َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َفتَوََضأ

ْ
َفُقْمُت َفتَوََضأ

، ََنْ 
َ
،       ُثَم ِجئُْت َفُقْمُت َعْن يََسارِهِ فََحَولَِِن فََجَعلَِِن َعْن يَِميِنِه،       ًوا ِمَما تَوََضأ ُثَم اْضَّطَجَع َفنَاَم َحََّت       ُثَم َصىَل َما َشاَء اهللَُ

َذنُُه بِالَصاَلِة َفَقاَم َمَعهُ       َّنَفَخ، 
ْ
تَاُه الُْمنَاِدي يَأ

َ
،  فَأ

ْ
إَِن اّنَليِِبَ َصىَل      :إَِن نَاًسا َيُقولُونَ      :قُلْنَا ِلَعْمٍرو      إََِل الَصاَلِة فََصىَل َولَْم َيتَوََضأ

و،       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َتنَاُم َعيْنُُه َوََل َينَاُم قَلْبُُه،  ،      :َيُقوُل  َسِمْعُت ُعبَيَْد ْبَن ُعَمرْيٍ       قَاَل َعْمر  نِْبيَاِء َوْْح 
َ
 إِِِن       إَِن ُرْؤَيا اْْل

َ
ُثَم قََرأ

ْذَِبَُك 
َ
ِِن أ

َ
َرى ِِف الَْمنَاِم أ

َ
 ".أ

اوہنں ےن ایبن ایک انب ابعس ےس، مہ ےس یلع نب دبعاہلل دمینی ےن ایبن ایک، ہک اہک مہ ےس ایفسن نب ہنییع ےن رمعو نب دانیر ےس ایبن ایک، اہک ہک ےھجم رکبی ےن ربخ دی 

یلص اہلل ہیلع  یھب واہں وس ےئگ۔ رھپ رات اک اکی ہصح بج زگر ایگ آپ یلص اہلل ہیلع وملس اکی رات ںیم اینپ اخہل ومیمہن ر ی اہلل اہنع ےک اہیں وسای اور روسل اہلل ہک

ےن تہب مک  یلص اہلل ہیلع وملس ینعی اس ںیم آپ) وک تہب یہ اکلہ التبای اس ووض (راوی دحثی ےن)ڑھکے وہےئ اور اکی یکٹل وہیئ کشم ےس اکلہ اس ووض ایک۔ رمعو وملس
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ےن ایک اھت رھپ  یلص اہلل ہیلع وملس امنز ےک ےیل ڑھکے وہےئ اس ےک دعب ںیم ےن یھب اھٹ رک ایس رطح ووض ایک ےسیج آپ یلص اہلل ہیلع وملس رھپ آپ (اپین اامعتسل رفامای

ےن  اہلل ہیلع وملس آپ یلصےن ےھجم داینہ رطف ریھپ دای رھپ اہلل اعتٰیل ےن انتج اچاہ  یلص اہلل ہیلع وملس  رطف ڑھکا وہ ایگ۔ نکیل آپےک ابںیئ اہلل ہیلع وملس آپ یلصںیم 

وک امنز  اہلل ہیلع وملسیلص  رخاےٹ ےنیل ےگل۔ آرخ ؤمذن ےن آ رک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ٹیل رےہ رھپ وس ےئگ۔ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس امنز ڑپیھ رھپ آپ

ووض ںیہن ایک ایفسن ےن اہک۔ مہ ےن رمعو نب دانیر ےس اہک ہک  (این) اس ےک اسھت امنز ےک ےیل رشتفی ےل ےئگ اور امنز ڑپاھیئ رگم یلص اہلل ہیلع وملس یک ربخ دی اور آپ

نکیل دل ںیہن وسات اھت۔ رمعو نب دانیر ےن وجاب دای ہک ںیم ےن دیبع نب ریمع آںیھکن وسیت ںیھت  (رصف) یک یلص اہلل ہیلع وملس آپ (وسےت وتق) ولگ ےتہک ںیہ ہک

ںیم ےن وخاب داھکی ےہ ہک  (رتہمج) « إِن أرى ِف املنام أِن أذِبك» ےس انس وہ ےتہک ےھت ہک اایبنء اک وخاب یھب ویح وہات ےہ رھپ دیبع ےن اس آتی یک التوت یک

 ںیہمت ذحب رک راہ وہں۔
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ِِب َّطلَْحةَ  َعنْ       ،  َمالِك   َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا
َ
نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  إِْسَحاَق بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن أ

َ
َن َجَدتَُه       ،  أ

َ
أ

َكَل ِمنُْه،       وََسلََم ِلَّطَعاٍم َصنََعتُْه، ُملَيَْكَة َدَعْت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه 
َ
َصيَِلَ بُِكْم، "     :َفَقاَل       فَأ

ُ
َفُقْمُت إََِل       قُوُموا َفِْل

لََم َواَْلَتِيُم َميِِع َوالَْعُجوُز ِمْن َفنََّضْحتُُه بَِماٍء َفَقاَم رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وَسَ       َحِصرٍي ّنَلَا َقِد اْسوََد ِمْن ُّطوِل َما بَلَِث، 
 ".َوَرائِنَا فََصىَل بِنَا َرْكَعتنَْيِ 

ان )  ام ک ر ی اہلل ہنع ےن ہکمہ ےس اامسلیع نب اوسی ےن ایبن ایک، اہک ہک ھجم ےس اامم ام ک رہمح اہلل ےن ااحسق نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ےس ایبن ایک، ان ےس اسن نب

ي کہ ر ی اہلل اہنع ےن روسل اہللااحسق یک  (یک امں
مل
ےک ےیل وطبر ایضتف ایتر ایک اھت۔  یلص اہلل ہیلع وملس وک اھکےن رپ البای ےسج اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع وملس دادی 

وہےن یک وہج ےس ایسہ وہ ایگ اھت۔ ںیم ےن اےس اپین ےس ےن اھکان اھکای رھپ رفامای ہک ولچ ںیم ںیہمت امنز ڑپاھ دوں۔ امہرے اہیں اکی وبرای اھت وج رپاان  یلص اہلل ہیلع وملس آپ

ي کہ ام میلس) ڑھکا وہا۔ ریمی وبڑیھ دادی (ریمضہ نب دعس) ریمے اسھت میتی ڑلاک (ےھچیپ) ڑھکے وہےئ اور یلص اہلل ہیلع وملس اصف ایک۔ رھپ روسل اہلل
مل

امہرے  (

 دو رتعک امنز ڑپاھیئ۔ےن ںیمہ  یلص اہلل ہیلع وملس ےھچیپ ڑھکی وہںیئ رھپ روسل اہلل
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ابِْن  َعِن       ،  ُعبَيِْد اهللَِ بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن ُعتْبَةَ  َعنْ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
نَُه قَاَل       ِضَ اهللَُ َعنُْهَما، َعَباٍَسَ 

َ
نَا يَْوَمئٍِذ قَْد نَاَهّْزُت اَِلْحِتاَلَم، "     :أ

َ
تَاٍن َوأ

َ
ْقبَلُْت َراِكبًا لََعَ ِِحَاٍر أ

َ
َورَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ       أ

تَاَن تَْرَتُع، َفَمَررُْت َبنْيَ يََدْي       َعلَيِْه وََسلََم يَُصيَِل بِاّنَلاِس بِِمًَن ِإََل َغرْيِ ِجَداٍر، 
َ
رَْسلُْت اْْل

َ
لُْت َوأ َبْعِض الَصِف َفَْنَ

َحد        
َ
 ".وََدَخلُْت ِِف الَصِف فَلَْم ُينِْكْر َذلَِك َعيََلَ أ

اہلل نب ہبتع ےن ایبن ایک، ان مہ ےس دبعاہلل نب ہملسم یبنعق ےن ایبن ایک، ان ےس اامم ام ک ےن ایبن ایک، ان ےس انب اہشب زرہی ےن ایبن ایک، ان ےس دیبعاہلل نب دبع

یلص اہلل ہیلع  اور یبن رکمی (نکیل ابغل ہن اھت) ںیم اکی دگیھ رپ وسار وہ رک آای۔ ایھب ںیم وجاین ےک رقبی اھت ےس دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن، آپ ےن رفامای ہک

ہن یھت۔ ںیم فص ےک اکی ےصح ےک آےگ ےس زگر رک ارتا۔ دگیھ  (آڑ) اسےنم دویار وریغہےک  یلص اہلل ہیلع وملس ٰینم ںیم ولوگں وک امنز ڑپاھ رےہ ےھت۔ آپ وملس

 ۔(احالہکن ںیم انابغل اھت) رچےن ےک ےیل وھچڑ دی اور وخد فص ںیم اشلم وہ ایگ۔ یسک ےن ھجم رپ ارتعاض ںیہن ایک
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بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ ْخرَبَ

َ
نَ       ،  ُعْرَوُة ْبُن الُّزَبرْيِ  أ

َ
ْعتََم اّنَليِِبُ      :قَالَْت  ََعئَِّشةَ  أ

َ
أ

لَْعَ  َحَدَثنَا     : َعَياش   َوقَاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
،  ُعْرَوةَ  َعنْ       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  َمْعَمر   َحَدَثنَا      ،  َعبُْد اْْل

ْعتََم رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف الِْعَّشاِء َحََّت نَاَداُه ُعَمُر قَْد نَاَم      :قَالَْت       رَِضَ اهللَُ َعنَْها،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       
َ
النَِساُء أ

رِْض يَُصيَِل َهِذهِ الَصاَلَة "     :َفَقاَل       فََخَرَج رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       َوالِصبْيَاُن، 
َ
ْهِل اْْل

َ
َحد  ِمْن أ

َ
إِنَُه لَيَْس أ

ُكْم،  ْهِل       َغرْيُ
َ
َحد  يَْوَمئٍِذ يَُصيَِل َغرْيَ أ

َ
 ".الَْمِدينَةِ  َولَْم يَُكْن أ

و نین اع ہش ر ی اہلل اہنع مہ ےس اوباامیلن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ بیعش ےن زرہی ےس ربخ دی، اوہنں ےن اہک ہک ےھجم رعوہ نب زریب ےن ربخ دی ہک ام ا

 

و
م
ل

 االٰیلع ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس رمعم ےن زرہی ےس ایبن ےن اکی رات اشعء ںیم دری یک اور ایعش ےن مہ ےس دبع یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےن رفامای ہک

ےن اشعء ںیم اکی رمہبت دری یک۔ اہیں کت ہک رمع ر ی اہلل ہنع ےن آواز  یلص اہلل ہیلع وملس ایک، ان ےس رعوہ ےن اور ان ےس اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن رفامای ہک روسل اہلل

روےئ زنیم رپ اہمترے وسا اور وکیئ اس امنز وک  (اس وتق) ابرہ آےئ اور رفامای ہک یلص اہلل ہیلع وملس ں ےن رفامای ہک رھپ یبن رکمیدی ہک وعرںیت اور ےچب وس ےئگ۔ اوہن

 ںیہن ڑپاتھ، اس زامہن ںیم دمہنی واولں ےک وسا اور وکیئ امنز ںیہن ڑپاتھ اھت۔
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اْبَن  َسِمْعُت       ،  َعبُْد الرَِْحَِن ْبُن ََعبٍِس  َحَدثَِِن       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي  َحَدَثَنا     :قَاَل       ،  َعْمُرو ْبُن َعيَِلٍ  َحَدَثنَا
َولَْوََل َمََكِِن ِمنُْه       َّنَعْم،      :قَاَل       هللَُ َعلَيِْه وََسلََم، َشِهْدَت اْْلُُروَج َمَع رَُسوِل اهللَِ َصىَل ا"     :ِضَ اهللَُ َعنُْهَما قَاَل ََلُ رَُجل  َعَباٍَسَ 

ي ِعنَْد َداِر َكِثرِي بِْن الَصلِْت،  ََت الَْعلََم اَِلِ
َ
ََت النَِساَء فََوَعَظُهَن وََذَكَرهُ       ُثَم َخَّطَب،       َما َشِهْدتُُه َيْعِِن ِمْن ِصَغِرهِ أ

َ
َن ُثَم أ

ْن َيتََصَدْقَن، 
َ
َمَرُهَن أ

َ
ُة ُتْهِوي بِيَِدَها إََِل َحلِْقَها تُلِِْق ِِف ثَوِْب باَِلٍل،       َوأ

َ
ََت ُهَوَوباَِلل  ابْلَيَْت       فََجَعلَِت الَْمْرأ

َ
 ".ُثَم أ

اہک ہک مہ ےس ایفسن وثری ےن ایبن ایک، اہک ہک ھجم ےس دبعارلنٰمح نب اعسب ےن ایبن مہ ےس رمعو نب یلع الفس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ٰییحی نب دیعس اطقن ےن ایبن ایک، 

ےک  یلص اہلل ہیلع وملس انلکن دیع ےک دن یبن رکمی (وعروتں اک) ایک مت ےن ایک، اہک ہک ںیم ےن انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس انس اور ان ےس اکی صخش ےن ہی وپاھچ اھت ہک

ھجم  یلص اہلل ہیلع وملس ینعی ریمی مک ینس اور رقاتب یک وہج ےس یبن رکمی) ےن اہک اہں داھکی ےہ ارگ ںیم آپ اک رہتش دار زعزی ہن وہات وت یھبک ہن داتھکیاسھت داھکی ےہ؟ اوہنں 

ےن ہبطخ انسای رھپ  یلص اہلل ہیلع وملس رشتفی الےئ واہں آپ یلص اہلل ہیلع وملس ریثک نب تلص ےک اکمن ےک اپس وج اشنن ےہ ےلہپ واہں آپ (وک اےنپ اسھت رےتھک ےھت

ےن ان ےس ریخات رکےن ےک ےیل اہک، انچہچن وعروتں  یلص اہلل ہیلع وملس وعروتں ےک اپس رشتفی الےئ اور اںیہن یھب وظع و تحیصن یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس آپ

البل ر ی اہلل ہنع ےک اسھت رھگ رشتفی  اہلل ہیلع وملس رکمی یلص رشوع رک دےی۔ آرخ یبن ےن اےنپ ےلھچ اور اوگنایھٹں ااتر ااتر رک البل ر ی اہلل ہنع ےک ڑپکے ںیم ڈاینل

 الےئ۔
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بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ ْخرَبَ

َ
رَِضَ اهللَُ َعنَْها،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  ُعْرَوُة ْبُن الُّزَبرْيِ  أ

ْعتََم رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ      :قَالَْت       
َ
فََخَرَج اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ       َعلَيِْه وََسلََم بِالَْعتََمِة َحََّت نَاَداُه ُعَمُر نَاَم النَِساُء َوالِصبْيَاُن،  أ

رِْض، "     :َفَقاَل       َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
ْهِل اْْل

َ
ُكْم ِمْن أ َحد  َغرْيُ

َ
َوََكنُوا يَُصلُوَن الَْعتََمَة       ئٍِذ إََِل بِالَْمِدينَِة، َوََل يَُصىَل يَْومَ       َما يَنْتَِظُرَها أ

َولِ 
َ
ْن يَِغيَب الَّشَفُق إََِل ثُلُِث اللَيِْل اْْل

َ
 ".ِفيَما َبنْيَ أ
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 اہنع ےس ایبن ایک، آپ ر ی اہلل ہنع ےن مہ ےس اوباامیلن ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ بیعش ےن زرہی ےس ربخ دی، اوہنں ےن اہک ہک ےھجم رعوہ نب زریب ےن اع ہش ر ی اہلل

یلص اہلل ہیلع  ےن اکی رمہبت اشعء یک امنز ںیم اینت دری یک ہک رمع ر ی اہلل ہنع وک انہک ڑپا ہک وعرںیت اور ےچب وس ےئگ۔ رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل رفامای ہک

اہمترے وسا اور وکیئ ااظتنر ںیہن رک راہ ےہ۔ ان دونں دمہنی ےک وسا اور  (اس وتق) زنیم رپ اس امنز اکرشتفی الےئ اور رفامای ہک دوھکی روےئ  (رجحے ےس) وملس

 ںیہک امنز ںیہن ڑپیھ اجیت یھت اور ولگ اشعء یک امنز قفش ڈوےنب ےک دعب ےس رات یک یلہپ اہتیئ زگرےن کت ڑپاھ رکےت ےھت۔

 

 

 

 115 :دحثی ربمن

َعِن اّنَليِِبِ َصىَل       رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما،  ابِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  َسالِِم بِْن َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  َحنَْظلَةَ  َعنْ       ،  ْبُن ُموََس ُعبَيُْد اهللَِ  َحَدَثنَا
َذنَُكْم نَِساُؤُكْم بِاللَيِْل إََِل "     :قَاَل       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 

ْ
َذنُوا لَُهنَ إَِذا اْستَأ

ْ
ْعَمِش  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  تَاَبَعهُ       ، "الَْمْسِجِد فَأ

َ
،  اْْل

 .َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       ،  ابِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  ُمَجاِهدٍ َعنْ       
مل نب دبعاہلل نب رمع ےن، ان ےس ان ےک ابپ انب رمع ر ی اہلل امہنع ےن، وہ یبن رکمی یلص اہلل مہ ےس دیبعاہلل نب ومٰیس ےن ہلظنح نب ایب ایفسن ےس ایبن ایک، ان ےس اس

ےن رفامای ہک ارگ اہمتری ویبایں مت ےس رات ںیم دجسم آےن یک ااجزت امںیگن وت مت ولگ اںیہن اس یک ااجزت  یلص اہلل ہیلع وملس آپ ہیلع وملس ےس رواتی رکےت ےھت ہک

یبن  دیبعاہلل ےک اسھت اس دحثی وک ہبعش ےن یھب اشمع ےس رواتی ایک، اوہنں ےن اجمدہ ےس، اوہنں ےن انب رمع ر ی اہلل امہنع ےس اور اوہنں ےندے دای رکو۔ 

 ےس۔ یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 

 

 

 :بَاُب انِْتَظاِر اّنَلاِس ِقيَاَم اِْلَماِم الَْعالِمِ  -163
 اےنھٹ اک ااظتنر رکان ولوگں اک امنز ےک دعب اامم ےک: ابب

 111 :دحثی ربمن

نَا      ،  ُعثَْماُن ْبُن ُعَمرَ  َحَدَثنَا      ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن ُُمََمدٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
، ِهنُْد بِنُْت احْلَارِِث  َحَدثَتِِْن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعنْ       ،  يُونُُس  أ

نَ       
َ
َم  أ

ُ
ْتَها      َزْوَج اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  َسلََمةَ أ ْخرَبَ

َ
َن النَِساَء ِِف َعْهِد رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُكَن إَِذا "أ

َ
أ
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، َوَثبََت رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ       َسلَْمَن ِمَن الَْمْكتُوَبِة ُقْمَن،  فَإَِذا قَاَم رَُسوُل       َعلَيِْه وََسلََم َوَمْن َصىَل ِمَن الرَِجاِل َما َشاَء اهللَُ
 ".اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَم الرَِجاُل 

 ںیمہ ویسن نب زیدی ےن زرہی ےس ربخ دی، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس دبعاہلل نب دمحم دنسمی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس امثعن نب رمع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک

ےک زامہن ںیم  یلص اہلل ہیلع وملس یک زوہج رہطمہ ام ہملس ر ی اہلل اہنع ےن اںیہن ربخ دی ہک روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےھجم دنہ تنب احرث ےن ربخ دی ہک

اور رمد امنز ےک دعب اینپ ہگج ےھٹیب رےتہ۔ بج  یلص اہلل ہیلع وملس اھٹ اجیت ںیھت۔ روسل اہلل(ابرہ آےن ےک ےیل) وعرںیت رفض امنز ےس السم ریھپےن ےک وفراً دعب

 اےتھٹ وت دورسے رمد یھب ڑھکے وہ اجےت۔ اہلل ہیلع وملس اہلل یلصکت اہلل وک وظنمر وہات۔ رھپ بج روسل 

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  ح وَحَدَثنَا.  َمالٍِك  َعنْ       ،  َمْسلََمةَ َعبُْد اهللَِ ْبُن  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
، ََيََْي بِْن َسِعيدٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َفيَنرَْصُِف       رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََلَُصيَِل الُصبَْح، إِْن ََكَن "     :قَالَْت       ،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  َعْمَرَة بِنِْت َعبِْد الرَِْحَِن  َعنْ       
 ".النَِساُء ُمتَلَِفَعاٍت بُِمُروِّطِهَن َما ُيْعَرْفَن ِمَن الَْغلَِس 

ی ےن ایبن ایک، اںیہن اامم ام ک  (دورسی دنس) مہ ےس دبعاہلل نب ہملسم یبنعق ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اامم ام ک رہمح اہلل ےس ایبن ایک،

ی س

 

ي

 

ت

اور مہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

حبص یک امنز ڑپھ  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل رہمح اہلل ےن ٰییحی نب دیعس ااصنری ےس ربخ دی، اںیہن رمعہ تنب دبعارلنٰمح ےن، ان ےس اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن رفامای ہک

 واسپ وہ اجیت ںیھت۔ ادنریھے ےس ان یک اچہپن ہن وہ یتکس۔ (اےنپ رھگوں وک) ہ ےت رھپ وعرںیت اچدرںی ٹیپل رک

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

نَا      ،  بِْْشُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن ِمْسِكنيٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ْوَزاِِعُ  أ

َ
ِِب َكِثريٍ  َحَدثَِِن       ،  اْْل

َ
ِِب  َعنْ       ،  ََيََْي ْبُن أ

َ
َعبِْد اهللَِ بِْن أ

نَْصاِريِ 
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َقتَاَدَة اْْل

َ
َّطِوَل "     :قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَاَل       ،  أ

ُ
ْن أ

َ
ِريُد أ

ُ
نَا أ

َ
قُوُم إََِل الَصاَلِة َوأ

َ
إِِِن َْل

ْسَمُع بَُكاَء الَص       ِفيَها، 
َ
ِمهِ فَأ

ُ
ُشَق لََعَ أ

َ
ْن أ

َ
َِتََوُز ِِف َصاَلِِت َكَراِهيََة أ

َ
 ".يِِبِ فَأ
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نب ایب ریثک ےن ایبن ایک، ان ےس دبعاہلل مہ ےس دمحم نب نیکسم ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس رشب نب رکب ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ اامم اوزار  ےن ربخ دی، اہک ہک ھجم ےس ٰییحی 

ےن رفامای ہک ںیم امنز ےک ےیل ڑھکا وہات وہں،  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ااصنری ےن، ان ےس ان ےک وا د اوبداتدہ ااصنری ر ی اہلل ہنع ےن ایبن ایک ہکنب ایب داتدہ 

 یک امں وک فیلکت دانی ربا ولعمم وہات ےہ۔ ریما ارادہ ہی وہات ےہ ہک امنز یبمل رکوں نکیل یسک ےچب ےک روےن یک آواز نس رک امنز وک رصتخم رک داتی وہں ہک ےھجم اس

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
رَِضَ اهللَُ َعنَْها،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  َعْمَرةَ  َعنْ       ،  ََيََْي بِْن َسِعيدٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

ْحَدَث النَِساُء لََمنََعُهَن َكَما ُمِنَعْت نَِساُء "     :قَالَْت       
َ
ْدرََك رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َما أ

َ
اِئيَل لَْو أ      :قُلُْت       ، "بَِِن إَِْسَ

َو ُمِنْعَن ؟ قَالَْت 
َ
 .َّنَعمْ      :ِلَعْمَرَة أ

 

 

ي

 

ت

ی ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ اامم ام ک رہمح اہلل ےن ٰییحی نب دیعس ےس ربخ دی، ان ےس رمعہ تنب دبعارلنٰمح ےن، ان ےس اع ہش ر ی اہللمہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

ی س

 اہنع 

دجسم ںیم آےن ےس روک دےتی سج رطح ںیہن دھکی ہ ےت وت ان وک یلص اہلل ہیلع واملس آج وعروتں ںیم وج یئن ابںیت دیپا وہ یئگ ںیہ ارگ روسل اہلل ےن، اوہنں ےن رفامای ہک

 ینب ارسالیئ یک وعروتں وک روک دای ایگ اھت۔ ںیم ےن وپاھچ ہک ایک ینب ارسالیئ یک وعروتں وک روک دای ایگ اھت؟ آپ ےن رفامای ہک اہں۔

 

 

 

 :بَاُب َصاَلِة النَِساِء َخلَْف الرَِجالِ  -164
 وعروتں اک رمدوں ےک ےھچیپ امنز ڑپانھ: ابب

 112 :ربمندحثی 

ِم َسلََمةَ  َعنْ       ،  ِهنٍْد بِنِْت احْلَارِِث  َعنْ       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن َسْعدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن قَّزََعةَ  َحَدَثنَا
ُ
رَِضَ  أ

َوَيْمُكُث ُهَو ِِف       قَاَم النَِساُء ِحنَي َيْقِِض تَْسِليَمُه،       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إَِذا َسلََم، ََكَن رَُسوُل اهللَِ "     :قَالَْت       اهللَُ َعنَْها، 
ْن َيُقوَم، 

َ
َن َذلَِك ََكَن ِليَِّكْ َينرَْصَِف النَِساُء قَ      :قَاَل       َمَقاِمِه يَِسرًيا َقبَْل أ

َ
ْعلَُم أ

َ
َحد  ِمِن الرَِجالِ نََرى َواهللَُ أ

َ
ْن يُْدِرَكُهَن أ

َ
 ".بَْل أ

رث ےن ایبن ایک، اس ےس ام مہ ےس ٰییحی نب زقہع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اربامیہ نب دعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن زرہی ےس ایبن ایک، ان ےس دنہ تنب اح

ےک السم ریھپےت یہ وعرںیت اجےن ےک ےیل  اہلل ہیلع وملس آپ یلصبج السم ریھپےت وت  اہلل ہیلع وملس یلص روسل اہلل ہملس ر ی اہلل اہنع ےن، اوہنں ےن رفامای ہک
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 ے ہن وہےت۔ زرہی ےن اہک ہک مہ ہی ےتھجمس ںیہ، آےگ اہلل اجےن، ہی اس ےیل اھت اتہک وعرںیت  یلص اہلل ہیلع وملس اھٹ اجیت ںیھت اور یبن رکمی

 

وھتڑی دری رہھٹے رےتہ ھک

  ےلہپ لکن اجںیئ۔رمدوں ےس

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
نَِس  َعنْ       ،  إِْسَحاَق بِْن َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  اْبُن ُعيَيْنَةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
َصىَل اّنَليِِبُ "     :قَاَل       رَِضَ اهللَُ َعنُْه،  أ

ِم ُسلَيٍْم، َصىَل اهللَُ َعلَيِْه 
ُ
ُم ُسلَيٍْم َخلَْفنَا      وََسلََم ِِف َبيِْت أ

ُ
 ".َفُقْمُت َوَيتِيم  َخلَْفُه َوأ

یلص  یبن رکمی ہنع ےن رفامای ہک مہ ےس اوبمیعن ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ایفسن نب ہنییع ےن ایبن ایک، ان ےس ااحسق نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ےن، ان ےس اسن ر ی اہلل

ےک ےھچیپ ڑھکے وہےئ اور ام میلس ر ی اہلل اہنع امہرے  یلص اہلل ہیلع وملس ام میلس ےک رھگ ںیم امنز ڑپاھیئ۔ ںیم اور میتی لم رک آپ (ریمی امں) ےن اہلل ہیلع وملس

 ےھچیپ ںیھت۔

 

 

 

اِف النَِساِء ِمَن الُصبِْح، َوقِلَِة َمَقاِمِهَن ِِف  -165  :الَْمْسِجدِ بَاُب َُسَْعِة انرِْصَ
 حبص یک امنز ڑپھ رک وعروتں اک دلجی ےس الچ اجان اور دجسم ںیم مک رہھٹان: ابب

 112 :دحثی ربمن

بِيهِ  َعنْ       ،  َعبِْد الرَِْحَِن بِْن الَْقاِسمِ  َعنْ       ،  فُلَيْح   َحَدَثنَا      ،  َسعيُد ْبُن َمنًْصورٍ  َحَدَثنَا      ،  ََيََْي ْبُن ُموََس  َحَدَثنَا
َ
،  أ

ّن رَُسوَل اهلِل َصىَل اهلُل َعلَيِْه وََسلََم ََكَن يَُصيَِل الُصبَْح بَِغلٍَس، "      رَِضَ اهلُل َعنَْها،  َعائَِّشةَ َعنْ       
َ
ْفَن نَِساُء الُْمْؤِمِننَي،       أ َفيَنرَْصِ

ْو ََل َيْعرُِف بَ       
َ
 ".ْعُّضُهَن َبْعًّضاََل ُيْعَرْفَن ِمَن الَْغلَِس أ

ح نب نامیلن ےن دبعارلنٰمح نب اقمس ےس

فلي 

 ایبن ایک، ان ےس اس ےک مہ ےس ٰییحی نب ومٰیس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دیعس نب وصنمر ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس 

حبص یک امنز ہنم ادنریھے ڑپےتھ ےھت۔ املسمونں یک وعرںیت  ہیلع وملسیلص اہلل  روسل اہلل ےن ان ےس اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن ہک (اقمس نب دمحم نب ایب رکب) ابپ

 واسپ وہںیت وت ادنریھے یک وہج ےس ان یک اچہپن ہن وہیت ای وہ اکی دورسی وک ہن اچہپن ںیتکس۔ (امنز ڑپھ رک) بج
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ِة َزوَْجَها بِاْْلُُروِج إََِل الَْمْسِجدِ  -166
َ
 :بَاُب اْستِئَْذاِن الَْمْرأ

 وعرت دجسم اجےن ےک ےیل اےنپ اخودن ےس ااجزت ےل: ابب

 113 :دحثی ربمن

بِيهِ  َعنْ       ،  َسالِِم بِْن َعبِْد اهللِ  َعنْ       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  َمْعَمرٍ  َعنْ       ،  يَِّزيُد ْبُن ُزَريْعٍ  َحَدَثنَا      ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
َعِن اّنَليِِبِ       ،  أ

َحِدُكْم فاََل َيْمنَْعَها"َصىَل اهلُل َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
ُة أ

َ
َذنَِت اْمَرأ

ْ
 ".إَِذا اْستَأ

 رمع ےن، ان ےس ان ےک مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس زیدی نب زرعی ےن ایبن ایک، ان ےس رمعم ےن، ان ےس زرہی ےن، ان ےس اسمل نب دبعاہلل نب

امنز ڑپےنھ ےک ےیل دجسم ںیم ) ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس یسک یک ویبی یلص اہلل ہیلع وملس آپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس رواتی یک ےہ ہک ابپ ےن، اوہنں ےن

 اس ےس ااجزت امےگن وت وشرہ وک اچےیہ ہک اس وک ہن روےک۔ (آےن یک

 

 

 

 :بَاُب َصاَلِة النَِساِء َخلَْف الرَِجالِ  -م 166
 وعروتں اک رمدوں ےک ےھچیپ امنز ڑپانھ: ابب

 114 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
نٍَس  َعنْ       ،  إِْسَحاَق  َعنْ       ،  اْبُن ُعيَيْنَةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
َصىَل اّنَليِِبُ َصىَل اهلُل َعلَيِْه وََسلَْم ِِف َبيِْت "     :قَاَل       ،  أ

ِم سُ 
ُ
ُم ُسلَيٍْم َخلَْفنَا      َفُقْمُت َوَيتِيم  َخلَْفُه،       لَيٍْم، أ

ُ
 ".َوأ

اسن ر ی اہلل ہنع ےن رفامای مہ ےس اوبمیعن لضف نب دنیک ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ایفسن نب ہنییع ےن ایبن ایک، ان ےس ااحسق نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ےن، ان ےس 

ےک ےھچیپ ڑھکے وہےئ اور ام میلس ر ی  یلص اہلل ہیلع وملس ام میلس ےک رھگ ںیم امنز ڑپاھیئ۔ ںیم اور میتی لم رک آپ (ریمی امں) ےن وملسیلص اہلل ہیلع  یبن رکمی ہک

 اہلل اہنع امہرے ےھچیپ ںیھت۔
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 115 :دحثی ربمن

ِم َسلَْمةَ  َعنْ       ،  ِهنَْد بِنِْت احْلَارِِث  َعنْ       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن َسْعد َحَدَثنَا      ،  ََيَِْي ْبُن قَّزََعةَ  َحَدَثنَا
ُ
ََكَن "     :قَالَْت       ،  أ

ْن َيُقوَم، يَِسرًيا رَُسوُل اهلِل َصىَل اهلُل َعلَيِْه وََسلَْم إَِذا قَاَم النَِساُء ِحنَي َيْقَِض تَْسِليَمُه وَُهَو َيْمُكُث ِِف َمَقاِمِه 
َ
     :قَالَْت       َقبَْل أ

ْن يُْدِرَكُهَن الرَِجاُل 
َ
َن َذلَِك ََكَن ِليَِّكْ َينرَْصَِف النَِساُء َقبَْل أ

َ
ْعلَُم أ

َ
 ".نَُرى َواهلُل أ

، ان ےس دنہ تنب احرث ےن ایبن ایک، ان ےس ام مہ ےس ٰییحی نب زقہع ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اربامیہ نب دعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن زرہی ےس ایبن ایک

ےک السم ریھپےت یہ وعرںیت اجےن ےک ےیل  اہلل ہیلع وملس آپ یلصبج السم ریھپےت وت  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہملس ر ی اہلل اہنع ےن، اوہنں ےن رفامای ہک

رےتہ ڑھکے ہن وہےت۔ زرہی ےن اہک ہک مہ ہی ےتھجمس ںیہ، آےگ اہلل اجےن، ہی اس ےیل اھت اتہک وعرںیت وھتڑی دری رہھٹے  یلص اہلل ہیلع وملس اھٹ اجیت ںیھت اور یبن رکمی

 رمدوں ےس ےلہپ لکن اجںیئ۔
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 كتاب اجلمعة

 اتکب ہعمج ےک ایبن ںیم

 

 :بَاُب فَْرِض اجْلُُمَعةِ  -1

 ہعمج یک امنز رفض ےہ: ابب

تُْم نُوِدَي لِلَصالِة ِمْن يَْوِم اجْلُُمَعِة فَاْسَعْوا إََِل ِذْكِر اهللَِ وََذُروا ابْلَيَْع َذِلُكْم َخرْي  لَُكْم إِْن ُكنْ إَِذا      :ِلَقْوِل اهللَِ َتَعاََل 
 1َتْعلَُموَن سورة اجلمعة آية 

ڑھکے وہ اور رخدی و رفوتخ وھچڑ دو ہک ہی اہمترے قح ںیم  رتہ ہعمج ےک دن بج امنز ےک ےیل اذان دی اجےئ وت مت اہلل یک اید ےک ےیل لچ  اہلل ابترک واعتٰیل اک رفامن

 ۔(ینعی لچ ڑھکے وہ) ےک ینعم ںیم ےہ «فاسعوا فامّضوا» (آتی ںیم) ۔ ےہ ارگ مت ھچک اجےتن وہ

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
بُو الِّزنَادِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُشَعيْب   أ

َ
نَ       ،  أ

َ
ْعَرجَ  أ

َ
َمْوََّل َربِيَعَة بِْن  َعبَْد الرَِْحَِن ْبَن ُهْرُمَّز اْْل

َّنُهَسِمعَ       احْلَارِِث، 
َ
بَا ُهَريَْرةَ  َحَدثَُه أ

َ
نَُه َسِمَع رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       رَِضَ اهللَُ َعنُْه،  أ

َ
ََنُْن اآْلِخُروَن "     :َيُقوُل       وََسلََم، أ

ي فُرَِض َعلَيِْهْم،       الَسابُِقوَن يَْوَم الِْقيَاَمِة،  وتُوا الِْكتَاَب ِمْن َقبِْلنَا ُثَم َهَذا يَْوُمُهُم اَِلِ
ُ
َّنُهْم أ

َ
َفَهَدانَا       فَاْختَلَُفوا ِفيِه،       َبيَْد أ

 ".ا ِفيِه َتبَع  اَْلَُهوُد َغًدا َواّنَلَصاَرى َبْعَد َغدٍ اهللَُ فَاّنَلاُس ّنَلَ 
رلنٰمح نب رہزم ارعج ےن ایبن مہ ےس اوباامیلن ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ بیعش ےن ربخ دی، اہک ہک مہ ےس اوبازلاند ےن ایبن ایک، ان ےس رہعیب نب احرث ےک الغم دبعا

مہ داین ںیم امتم اوتمں ےک دعب وہےن ےک  انس اور آپ ر ی اہلل ہنع ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس انس، آپ ےن رفامای ہک ایک ہک اوہنں ےن اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس

نکیل ان اک ان اک یھب دن اھت وج مت رپ رفض وہا ےہ۔  (ہعمج) ابووجد ایقتم ںیم بس ےس آےگ رںیہ ےگ رفق رصف ہی ےہ ہک اتکب اںیہن مہ ےس ےلہپ دی یئگ یھت۔ یہی

 اصنرٰی رسیتے دن۔ اس ےک ابرے ںیم االتخف وہا اور اہلل اعتٰیل ےن ںیمہ ہی دن اتب دای اس ےیل ولگ اس ںیم امہرے اتعب وہں ےگ۔ وہید دورسے دن وہں ےگ اور
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2-  
َ
 :ْو لََعَ النَِساءِ بَاُب فَّْضِل الُْغْسِل يَْوَم اجْلُُمَعِة، وََهْل لََعَ الَصيِِبِ ُشُهوُد يَْوِم اجْلُُمَعِة أ

 ہعمج ےک دن اہنےن یک تلیضف اور اس ابرے ںیم وچبں اور وعروتں رپ ہعمج یک امنز ےک ےیل آان رفض ےہ ای ںیہن ؟: ابب

 111 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ّن رَُسوَل اهللَِ       رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
أ

َحُدُكُم اجْلُُمَعَة فَلْيَْغتَِسْل "     :قَاَل       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
 ".إَِذا َجاَء أ

ی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ اامم ام ک

ی س

 

ي

 

ت

ےن انعف ےس ربخ دی اور ان وک دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن ہک روسل اہلل یلص اہلل ہیلع  مہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

 مت ںیم ےس بج وکیئ صخش ہعمج یک امنز ےک ےیل آان اچ ےہ وت اےس لسغ رک انیل اچےیہ۔ وملس ےن رفامای ہک

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن ُُمََمدِ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ْسَماءَ  أ

َ
َسالِِم بِْن َعبِْد اهللَِ بِْن  َعنْ       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  ُجَويِْرَيُة ْبُن أ

نَ       رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما،  ابِْن ُعَمرَ  َعِن       ،  ُعَمرَ 
َ
إِْذ َدَخَل رَُجل  ِمْن       َو قَائِم  ِِف اْْلُّْطبَِة يَْوَم اجْلُُمَعِة، بَيْنََما هُ  ُعَمَر ْبَن اْْلََّطاِب  أ

ْصَحاِب اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
َوِلنَي ِمْن أ

َ
يَُة َساَعٍة َهِذهِ ؟ قَاَل      :َفنَاَداُه ُعَمرُ       الُْمَهاِجِريَن اْْل

َ
 إِِِن ُشِغلُْت فَلَمْ      :أ

ِذيَن، 
ْ
ْهيَِل َحََّت َسِمْعُت اّتَلأ

َ
ّْنَقِلْب إََِل أ

َ
ُت،       أ

ْ
ْن تَوََضأ

َ
زِْد أ

َ
يًّْضا،      :َفَقاَل       فَلَْم أ

َ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ "َوقَْد َعِلْمَت       َوالْوُُضوُء أ

َ
أ

ُمُر بِالُْغْسِل 
ْ
 ".َعلَيِْه وََسلََم ََكَن يَأ

اہلل نب رمع ر ی نب دمحم نب اامسء ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس وجریہی نب اامسء ےن اامم ام ک ےس ایبن ایک، ان ےس زرہی ےن، ان ےس اسمل نب دبعمہ ےس دبعاہلل 

ےک  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم یبن رکمیرمع نب اطخب ر ی اہلل ہنع ہعمج ےک دن ڑھکے ہبطخ دے رےہ ےھت ہک اےنت  اہلل امہنع ےن ان ےس انب رمع ر ی اہلل امہنع ےن ہک

رمع ر ی اہلل ہنع ےن ان ےس اہک الھب ہی وکن اس وتق ےہ اوہنں ےن رفامای ہک ںیم  (ینعی امثعن ر ی اہلل ہنع) اےلگ باحہب اہمرجنی ںیم ےس اکی زبرگ رشتفی الےئ

ہن رک اکس۔ رمع ر ی اہلل ہنع ےن رفامای ہک ووض یھب ااھچ ےہ۔ احالہکن آپ وک  (لسغ) ھچک وغشمل وہ ایگ اھت اور رھگ واسپ آےت یہ اذان ینس، اس ےیل ںیم ووض ےس زایدہ اور

 لسغ ےک ےیل رفامےت ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس ولعمم ےہ ہک یبن رکمی
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 111 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب َسِعيٍد  َعنْ       ،  َعَّطاِء بِْن يََسارٍ  َعنْ       ،  َصْفَواَن بِْن ُسلَيْمٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
أ

 ".ُغْسُل يَْوِم اجْلُُمَعِة َواِجب  لََعَ لُُكِ ُُمْتَِلمٍ "     :قَاَل       رَِضَ اهللَُ َعنُْه رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  اْْلُْدِرِي 
 دیعس دخری اہلل نب ویفس ےن دحثی ایبن یک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ ام ک ےن وفصان نب میلس ےک واہطس ےس ربخ دی، اںیہن اطعء نب اسیر ےن، اںیہن اوبمہ ےس دبع

 ہعمج ےک دن رہ ابغل ےک ےیل لسغ رضوری ےہ۔ ر ی اہلل ہنع ےن ہک روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہک

 

 

 

 :الِّطيِب لِلُْجُمَعةِ بَاُب  -3
 ہعمج ےک دن امنز ےک ےیل وخوبش اگلان: ابب

 112 :دحثی ربمن

ِِب بَكِر بِْن الُْمنَكِدرِ  َعنْ       ،  ُشْعبَةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َحَريَِمُ ْبُن ُعَماَرةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ  َحَدَثنَا
َ
َعْمُرو  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  أ

نَْصاِرُي 
َ
ْشَهدُ      :قَاَل       ،  ْبُن ُسلَيٍْم اْْل

َ
ِِب َسِعيدٍ  أ

َ
ْشَهُد لََعَ رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،      :قَاَل       ،  لََعَ أ

َ
الُْغْسُل يَْوَم "     :قَاَل       أ

ْن َيَمَس ِّطيبًا إِْن وََجدَ       ٍم، اجْلُُمَعِة َواِجب  لََعَ لُُكِ ُُمْتَلِ 
َ
ْن يَْسَِتَ َوأ

َ
و قَاَل       ، "َوأ ،      : َعْمر  نَُه َواِجب 

َ
ْشَهُد أ

َ
َما الُْغْسُل فَأ

َ
َما       أ

َ
َوأ

ْم ََل، 
َ
َواِجب  ُهَو أ

َ
ْعلَُم أ

َ
ُخو ُُمََمِد بِْن       ، َولَِكْن َهَكَذا ِِف احْلَِديِث       اَِلْستِنَاُن َوالِّطيُب فَاهللَُ أ

َ
بُو َعبْد اهللَِ ُهَو أ

َ
قَال أ

بُو بَْكٍر َهَذا َرَواُه َعنْهُ      :الُْمنَْكِدرِ 
َ
َشجِ  َولَْم يَُسَم أ

َ
ِِب ِهاَللٍ        ،  بَُكرْيُ ْبُن اْْل

َ
َوََكَن ُُمََمُد ْبُن الُْمنَْكِدِر       وَِعَدة ،  وََسِعيُد ْبُن أ

 
َ
ِِب َعبِْد اهللَِ       ِِب بَْكٍر، يُْكََن بِأ

َ
 .َوأ

دکنمر ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس یلع نب دمینی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ رحیم نب امعرہ ےن ربخ دی اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ہبعش نب اجحج ےن اوبرکب نب 

یلص اہلل ہیلع  روسل اہلل ہک ںیم وگاہ وہں ہک اوب دیعس دخری ر ی اہلل ہنع ےن رفامای اھت ہک ںیم وگاہ وہں ہکہک ھجم ےس رمعو نب میلس ااصنری ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک 

  وگایہ داتی وہں ہک وہےن رفامای ہک ہعمج ےک دن رہ وجان رپ لسغ، وسماک اور وخوبش اگلان ارگ رسیم وہ، رضوری ےہ۔ رمعو نب میلس ےن اہک ہک لسغ ےک قلعتم وت ںیم وملس

ےن رفامای  (اامم اخبری رہمح اہلل) وابج ےہ نکیل وسماک اور وخوبش اک ملع اہلل اعتٰیل وک زایدہ ےہ ہک وہ یھب وابج ںیہ ای ںیہن۔ نکیل دحثی ںیم ایس رطح ےہ۔ اوبدبعاہلل
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 نب ا ۔۔ دیعس نب ایب الہل اور تہب ےس ولگ ان ےس رواتی ریکب (اوبرکب ان یک تینک یھت) ہک اوبرکب نب دکنمر دمحم نب دکنمر ےک اھبیئ ےھت اور ان اک انم ولعمم ںیہن

 رکےت ںیہ۔ اور دمحم نب دکنمر ان ےک اھبیئ یک تینک اوبرکب اور اوبدبعاہلل یھب یھت۔

 

 

 

 :بَاُب فَّْضِل اجْلُُمَعةِ  -4
 ہعمج یک امنز وک اجےن یک تلیضف: ابب

 111 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب بَْكِر بِْن َعبِْد الرَِْحَِن،  ُسَِمٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
ِِب َصاِلٍح الَسَمانِ  َعنْ       َمْوََّل أ

َ
، أ

ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       
َ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       رَِضَ اهللَُ َعنُْه،  أ

َ
ُثَم       َمِن اْغتََسَل يَْوَم اجْلُُمَعِة ُغْسَل اجْلَنَابَِة، "     :قَاَل  أ

َّنَما قََرَب بََدنًَة، 
َ
َّنَما قََرَب َبَقَرًة،       َراَح فََكأ

َ
َّنَما قَ       َوَمْن َراَح ِِف الَساَعِة اّثلَاِّنيَِة فََكأ

َ
َرَب َوَمْن َراَح ِِف الَساَعِة اّثلَاّثِلَِة فََكأ

قَْرَن، 
َ
َّنَما قََرَب َدَجاَجًة،       َكبًّْشا أ

َ
َّنَما قََرَب َبيَّْضًة،       َوَمْن َراَح ِِف الَساَعِة الَرابَِعِة فََكأ

َ
َوَمْن َراَح ِِف الَساَعِة اْْلَاِمَسِة فََكأ

 ".ْكرَ فَإَِذا َخَرَج اْْلَِماُم َحرََّضَِت الَْماَلئَِكُة يَْستَِمُعوَن اِلِ       
ی ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ اامم ام ک ےن اوبرکب نب دبعارلنٰمح ےک الغم یمس ےس ربخ دی، ںیہنج اوباصحل امس

ی س

 

ي

 

ت

ن ےن، اںیہن اوبرہریہ ر ی اہلل مہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

ارگ اول وتق ) ڑپےنھ اجےئ وت وگای اس ےن اکی اوٹن یک رقابین دیےن رفامای ہک وج صخش ہعمج ےک دن لسغ انجتب رک ےک امنز  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہنع ےن ہک

ور وج وکیئ وچےھت ربمن اور ارگ دعب ںیم ایگ وت وگای اکی اگےئ یک رقابین دی اور وج رسیتے ربمن رپ ایگ وت وگای اس ےن اکی گنیس واےل ڈنیمےھ یک رقابین دی۔ ا (دجسم ںیم اچنہپ

 ہبطخ ےننس رقابین دی اور وج وکیئ اپوچنںی ربمن رپ ایگ اس ےن وگای اڈنا اہلل یک راہ ںیم دای۔ نکیل بج اامم ہبطخ ےک ےیل ابرہ آ اجات ےہ وت رفےتشرپ ایگ وت اس ےن وگای اکی رمیغ یک 

 ںیم وغشمل وہ اجےت ںیہ۔

 

 

 

 :بَاب   -5
 ۔ ۔ ۔: ابب
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 112 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َسلََمةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  َشيْبَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
نَ       ،  أ

َ
رَِضَ اهللَُ َعنُْه بَيْنََما ُهَو  ُعَمرَ  أ

ْن َسِمْعُت اّنلَِداَء      :َفَقاَل الرَُجُل       الَصاَلِة، لَِم ََتْتَِبُسوَن َعِن      :إِْذ َدَخَل رَُجل  َفَقاَل ُعَمرُ       ََيُّْطُب يَْوَم اجْلُُمَعِة، 
َ
َما ُهَو إََِل أ

ُت، 
ْ
لَْم تَْسَمُعوا اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،      :َفَقاَل       تَوََضأ

َ
َحُدُكْم إََِل اجْلُُمَعِة فَلْيَْغتَِسْل "     :قَاَل       أ

َ
 ".إَِذا َراَح أ

  مہ

ہ 
ک

ر  نب اطخب ر ی اہلل ہنع ہعمج ےس اوبمیعن ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ابیشن نب دبعارلنٰمح ےن ٰییحی نب ایب ریثک ےس ایبن ایک، ان ےس اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےن 
م
ع

ہک آپ ولگ امنز ےک ےیل آےن ںیم ویکں دری دالخ وہےئ۔ رمع نب اطخب ر ی اہلل ہنع ےن رفامای  (امثعن ر ی اہلل ہنع) ےک دن ہبطخ دے رےہ ےھت ہک اکی زبرگ

آپ ےن رفامای ہک  (اور رھپ احرض وہا) آےن واےل زبرگ ےن رفامای ہک دری رصف اینت وہیئ ہک اذان ےتنس یہ ںیم ےن ووض ایک (اول وتق ویکں ںیہن آےت) رکےت ںیہ۔

 وکیئ ہعمج ےک ےیل اجےئ وت لسغ رک انیل اچےیہ۔ ےس ہی دحثی ںیہن ینس ےہ ہک بج یلص اہلل ہیلع وملس ایک آپ ولوگں ےن یبن رکمی

 

 

 

 :بَاُب اُِلْهِن لِلُْجُمَعةِ  -6
 ہعمج یک امنز ےک ےیل ابولں ںیم لیت اک اامعتسل: ابب

 113 :دحثی ربمن

ِِب ِذئٍْب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
َ
ِن      :قَاَل       ،  َسِعيٍد الَْمْقرُبِِي  َعنْ       ،  اْبُن أ ْخرَبَ

َ
ِِب  أ

َ
َسلَْماَن  َعنْ       ،  ابِْن وَِديَعةَ  َعنْ       ،  أ

ٍر َوَيَدِهُن ََل َيْغتَِسُل رَُجل  يَْوَم اجْلُُمَعِة َوَيتََّطَهُر َما اْستََّطاَع ِمْن ُّطهْ "     :قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَاَل       ،  الَْفاريِِِسِ 
ْو َيَمُس ِمْن ِّطيِب بَيِْتِه، 

َ
،       ِمْن ُدْهِنِه أ ُثَم ُينِْصُت إَِذا تََكلََم اْْلَِماُم،       ُثَم يَُصيَِل َما ُكِتَب ََلُ،       ُثَم ََيُْرُج فاََل ُيَفِرُق َبنْيَ اثْننَْيِ

ْخَرىإََِل ُغِفَر ََلُ َما بَيْنَُه َوَبنْيَ اجْلُ       
ُ
 ".ُمَعِة اْْل

دبعاہلل نب ودہعی ےس ربخ دی، مہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس انب ایب ذبئ ےن دیعس ربقمی ےس ایبن ایک، اہک ہک ےھجم ریمے ابپ اوبدیعس ربقمی ےن 

ہعمج ےک دن لسغ رکے اور وخب ایھچ رطح ےس اپیک احلص رکے اور لیت ےن رفامای وج صخش  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ان ےس املسن افریس ر ی اہلل ہنع ےن ہک

، رھپ ینتج وہ ےکس لفن امنز ڑپےھ اامعتسل رکے ای رھگ ںیم وج وخوبش رسیم وہ اامعتسل رکے رھپ امنز ہعمج ےک ےیل ےلکن اور دجسم ںیم چنہپ رک دو آدویمں ےک درایمن ہن ےسھگ

 اجےت ںیہ۔اور بج اامم ہبطخ رشوع رکے وت اخومش اتنس

 

  رےہ وت اس ےک اس ہعمج ےس ےل رک دورسے ہعمج کت اسرے انگہ اعمف رک دی 
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 114 :دحثی ربمن

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
َن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ      : َِلبِْن َعَباٍس  قُلُْت      : َّطاوُس   قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ

َ
َذَكُروا أ

ِصيبُوا ِمَن الِّطيِب       اْغتَِسلُوا يَْوَم اجْلُُمَعِة َواْغِسلُوا رُُءوَسُكْم، "     :قَاَل       َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
قَاَل اْبُن       ، "َوإِْن لَْم تَُكونُوا ُجنُبًا َوأ

َما الُْغْسُل َفنََعمْ      :َعَباٍس 
َ
ْدِري      ، أ

َ
َما الِّطيُب فاََل أ

َ
 .َوأ

س ر ی اہلل امہنع ےس وپاھچ مہ ےس اوباامیلن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ بیعش ےن زرہی ےس ربخ دی ہک اطؤس نب اسیکن ےن ایبن ایک ہک ںیم ےن دبعاہلل نب ابع

ہعمج ےک دن ارگہچ انجتب ہن وہ نکیل لسغ رکو اور اےنپ رس دوھای رکو اور وخوبش اگلای رکو۔ انب ابعس  ےن رفامای ےہ ہک یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ہک ولگ ےتہک ںیہ ہک

 ر ی اہلل امہنع ےن اہک ہک لسغ اک مکح وت کیھٹ ےہ نکیل وخوبش ےک قلعتم ےھجم ملع ںیہن۔

 

 

 

 115 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن ُموََس  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَ       ،  ِهَّشام   أ

َ
ْخرَبَُهْم،  اْبَن ُجَريٍْج  أ

َ
ِن      :قَاَل       أ ْخرَبَ

َ
ةَ  أ ،  إِبَْراِهيُم ْبُن َميَْْسَ

نَُه َذَكَر قَْوَل اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَ "رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  َّطاوٍُس َعنْ       
َ
َفُقلُْت       َم ِِف الُْغْسِل يَْوَم اجْلُُمَعِة، أ

ْهِلِه،      :َِلبِْن َعَباٍس 
َ
ْو ُدْهنًا إِْن ََكَن ِعنَْد أ

َ
َيَمُس ِّطيبًا أ

َ
ْعلَُمهُ      :َفَقاَل       أ

َ
 ".ََل أ

 انب رججی ےن ربخ دی اوہنں ےن اہک ہک ےھجم اربامیہ نب رسیمہ ےن مہ ےس اربامیہ نب ومٰیس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ ماشم نب ویفس ےن ربخ دی، ہک اںیہن

یک دحثی اک ذرک ایک وت ںیم ےن  یلص اہلل ہیلع وملس آپ ےن ہعمج ےک دن لسغ ےک ابرے ںیم یبن رکمی اطؤس ےس ربخ دی اور اںیہن دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن،

 رضوری ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک ےھجم ولعمم ںیہن۔اہک ہک ایک لیت اور وخوبش اک اامعتسل یھب 

 

 

 

دُ  -7 ْحَسَن َما جَيِ
َ
 :بَاُب يَلْبَُس أ

 ہعمج ےک دن دمعہ ےس دمعہ ڑپکے ےنہپ وج اس وک لم ےکس: ابب
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نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ى ُحلًَة       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َعنْ        ، نَافِعٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
َن ُعَمَر ْبَن اْْلََّطاِب َرأ

َ
أ

اَء ِعنَْد بَاِب الَْمْسِجِد،  يَْت َهِذهِ فَلَِبْستََها يَْوَم اجْلُُمَعِة َولِلَْوفِْد إَِذا قَِدُمو      يَا رَُسوَل اهللَِ،      :َفَقاَل       ِسرَيَ َفَقاَل       ا َعلَيَْك، لَِو اْشََتَ
ُثَم َجاَءْت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       إَِّنَما يَلْبَُس َهِذهِ َمْن ََل َخاَلَق ََلُ ِِف اآْلِخَرِة، "     :رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 

 َ ْعَّطى ُعَمَر ْبَن اْْل
َ
يَا رَُسوَل اهللَِ َكَسْوتَنِيَها َوقَْد قُلَْت      :َفَقاَل ُعَمرُ       َّطاِب رَِضَ اهللَُ َعنُْه ِمنَْها ُحلًَة، وََسلََم ِمنَْها ُحلَل  فَأ

ْكُسَكَها ّتِلَلْبَسَ      :قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       ِِف ُحلَِة ُعَّطارٍِد َما قُلَْت، 
َ
َها فََكَساَها ُعَمُر ْبُن اْْلََّطاِب إِِِن لَْم أ

َكً  ًخا ََلُ بَِمَكَة ُمْْشِ
َ
 ".رَِضَ اهللَُ َعنُْه أ

ی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ اامم ام ک ےن انعف ےس ربخ دی، اںیہن دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع

ی س

 

ي

 

ت

رمع نب اطخب ر ی اہلل   ےن ہکمہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

یلص   رتہ وہ ارگ آپ اےس رخدی ںیل اور ہعمج ےک دن اور ووفد بج آپ! داھری دار وجڑا دجسم وبنی ےک دروازے رپ اتکب داھکی وت ےنہک ےگل ای روسل اہلل (رمشی اک) ہنع ےن

ای ہک اےس وت ویہ نہپ اتکس ےہ سج اک آرخت ںیم ےن رفام یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس آںیئ وت ان یک الماقت ےک ےیل آپ اےس انہپ رکںی۔ اس رپ یبن رکمی اہلل ہیلع وملس

ےک اپس ایس رطح ےک ھچک وجڑے آےئ وت اس ںیم ےس اکی وجڑا آپ ےن رمع نب اطخب ر ی اہلل ہنع وک اطع  یلص اہلل ہیلع وملس وکیئ ہصح ہن وہ۔ اس ےک دعب روسل اہلل

 احالہکن اس ےس ےلہپ اطعرد ےک وجڑے ےک ابرے ںیم آپ ےن ھچک ااسی رفامای اھت۔ روسل آپ ےھجم ہی وجڑا انہپ رےہ ںیہ! ای روسل اہلل: رفامای۔ اوہنں ےن رعض ایک

ےکم ںیم راتہ  ےن رفامای ہک ںیم ےن اےس ںیہمت وخد ےننہپ ےک ےیل ںیہن دای ےہ، انچہچن رمع ر ی اہلل ہنع ےن اےس اےنپ اکی رشمک اھبیئ وک انہپ دای وج یلص اہلل ہیلع وملس اہلل

 اھت۔

 

 

 

 :بَاُب الِسَواِك يَْوَم اجْلُُمَعةِ  -8
 ہعمج ےک دن وسماک رکان: ابب

بُو َسِعيٍد َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم يَْسَِتُ 
َ
 َوقَاَل أ

 ےس  لق ایک ےہ ہک وسماک رکین اچےیہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس اور اوبدیعس ر ی اہلل ہنع ےن یبن رکمی
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نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب الِّزنَادِ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
ْعَرِج  َعِن       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
َن       رَِضَ اهللَُ َعنُْه،  أ

َ
أ

َمْرُتُهْم بِالِسَواِك َمَع لُُكِ َصاَلةٍ "     :قَاَل       رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
ْو لََعَ اّنَلاِس َْل

َ
َمِِت أ

ُ
ُشَق لََعَ أ

َ
ْن أ

َ
 ".لَْوََل أ

ی ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ اامم ام ک رہمح اہلل ےن اوبازلاند ےس ربخ دی، ان ےس ارعج ےن، ان ےس اوبرہری

ی س

 

ي

 

ت

روسل  اہلل ہنع ےن ہکہ ر ی مہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

 ےن رفامای ہک ارگ ےھجم اینپ اتم ای ولوگں یک فیلکت اک ایخل ہن وہات وت ںیم رہ امنز ےک ےیل ان وک وسماک اک مکح دے داتی۔ یلص اہلل ہیلع وملس اہلل

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

بُو َمْعَمرٍ  َحَدَثنَا
َ
نَس   َحَدَثنَا      ،  ُشَعيُْب ْبُن احْلَبَْحاِب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد الَْوارِِث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
قَاَل رَُسوُل اهللَِ      :قَاَل       ،  أ

ْكَُثُْت َعلَيُْكْم ِِف الِسَواكِ "     :َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ 
َ
 ".أ

 ب ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اسن ر ی اہلل ہنع ےن ایبن ایک، مہ ےس اوبرمعم دبعاہلل ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دبعاولا
 
رث ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس بیعش نب بح

 ےن رفامای ہک ںیم مت ےس وسماک ےک ابرے ںیم تہب ھچک ہہک اکچ وہں۔ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل اوہنں ےن اہک ہک

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َكِثريٍ ُُمََمُد ْبُن  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب َوائٍِل  َعنْ       ،  وَُحَصنْيٍ        ،  َمنُْصورٍ  َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  أ

َ
ََكَن اّنَليِِبُ "     :قَاَل       ،  ُحَذْيَفةَ  َعنْ       ،  أ

 ".َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إَِذا قَاَم ِمَن اللَيِْل يَُّشوُص فَاهُ 
ذحہفی نب امین ر ی اہلل ہنع  مہ ےس دمحم نب ریثک ےن ایبن ایک، ہک ںیمہ ایفسن وثری ےن وصنمر نب رمعم اور نیصح نب دبعارلنٰمح ےس ربخ دی، اںیہن اوبوالئ ےن، اںیہن

 بج رات وک اےتھٹ وت ہنم وک وسماک ےس وخب اصف رکےت۔ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےن ہک
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 :تََسَوَك بِِسَواِك َغرْيِهِ بَاُب َمْن  -9
 وج صخش دورسے یک وسماک اامعتسل رکے: ابب

 112 :دحثی ربمن

ِن       ،  ِهَّشاُم ْبُن ُعْرَوةَ  قَاَل      :قَاَل       ،  ُسلَيَْماُن ْبُن باَِللٍ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ِِب  أ

َ
رَِضَ اهللَُ  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  أ

ِِب بَْكٍر َوَمَعُه ِسَواك  يَْسَِتُ بِِه َفنََظَر إََِلِْه رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ عَ "     :قَالَْت       َعنَْها، 
َ
َفُقلُْت       لَيِْه وََسلََم، َدَخلََعبُْد الرَِْحَِن ْبُن أ

ْعِّطِِن َهَذا الِسَواَك يَا عَ      :ََلُ 
َ
ْعَّطاِّنيِه َفَقَصْمتُُه،       بَْد الرَِْحَِن، أ

َ
ْعَّطيْتُُه رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم       فَأ

َ
ُثَم َمَّضْغتُُه فَأ

 ".فَاْسَِتَ بِِه َوُهَو ُمْستَْسِند  إََِل َصْدِري
نامیلن نب الہل ےن ایبن ایک ہک ماشم نب رعوہ ےن اہک ہک ےھجم ریمے ابپ رعوہ نب زریب ےن ام مہ ےس اامسلیع نب ایب اوسی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس 

و نین اع ہش دصہقی ر ی اہلل اہنع ےس ربخ دی، اوہنں ےن اہک ہک

 

و
م
ل

آےئ۔ ان ےک اہھت ںیم وسماک یھت ےسج وہ اامعتسل ایک رکےت (اکی رمہبت) دبعارلنٰمح نب ایب رکب ا

ےن امیبری یک احتل ںیم ان ےس اہک دبعارلنٰمح ہی وسماک ےھجم ددیے۔ اوہنں ےن دے دی۔ ںیم ےن اس ےک رسے وک ےلہپ وتڑا   ہیلع وملسیلص اہلل ےھت۔ روسل اہلل

ےن اس ےس  ہلل ہیلع وملسیلص ا وک دے دای۔ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ینعی اینت ڑکلی اکنل دی وج دبعارلنٰمح اےنپ ہنم ےس اگلای رکےت ےھت، رھپ اےس ابچ رک روسل اہلل

 اس وتق ریمے ےنیس رپ کیٹ اگلےئ وہےئ ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس داتن اصف ےئک اور آپ

 

 

 

 ِِف َصاَلِة الَْفْجِر يَْوَم اجْلُُمَعةِ  -11
ُ
 :بَاُب َما ُيْقَرأ

 ہعمج ےک دن امنز رجف ںیم وکن یس وسرۃ ڑپیھ اجےئ: ابب

 111 :دحثی ربمن

بُو  َحَدَثنَا
َ
ْعَرجُ  َعنْ       ،  َسْعِد بِْن إِبَْراِهيمَ  َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُّنَعيْمٍ أ

َ
ِِب  َعنْ       ،  َعبِْد الرَِْحَِن ُهَو اْبُن ُهْرُمَّز اْْل

َ
أ

 ِِف اجْلُُمَعِة ِِف َصاَلِة الَْفْجِر الم ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ عَ "     :قَاَل       رَِضَ اهللَُ َعنُْه،  ُهَريَْرةَ 
ُ
يُل سورة       1     لَيِْه وََسلََم َيْقَرأ َتْْنِ

ََت لََعَ اِْلنَْساِن سورة اْلنسان آية  1-2السجدة آية 
َ
 ".1الَسْجَدَة َو َهْل أ

اربامیہ ےک واےطس ےس ایبن ایک، ان ےس دبعارلنٰمح نب رہزم ےن، ان ےس  مہ ےس اوبمیعن لضف نب دنیک ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ایفسن وثری ےن دعس نب

 ڑپاھ رکےت ےھت۔ « هل أَت لَع اْلنسان»اور « الم تْنيل» ہعمج ےک دن رجف یک امنز ںیم یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےن ہک
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 :بَاُب اجْلُُمَعِة ِِف الُْقَرى َوالُْمْدنِ  -11
 اگؤں اور رہش دوونں ہگج ہعمج درتس ےہ: ابب

 112 :دحثی ربمن

بُو ََعِمٍر الَْعَقِدُي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن الُْمثَََن  َحَدَثنَا
َ
ِِب ََجَْرَة الُّضبَيِِعِ  َعنْ       ،  إِبَْراِهيُم ْبُن َّطْهَمانَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
،  أ

نَُه قَاَل       ،  ابِْن َعَباٍس  َعنْ       
َ
َوَل َُجَُعٍة َُجَِعْت َبْعَد َُجَُعٍة ِِف َمْسِجِد رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِِف َمْسِجِد "     :أ

َ
إَِن أ
 ".َعبِْد الَْقيِْس ِِبَُواََث ِمْن ابْلَْحَريِْن 

، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اوباعرم یدقی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اربامیہ نب امہطن ےن ایبن ایک، ان ےس اوبرمجہ رضن نب مہ ےس دمحم نب ینثم ےن ایبن ایک

ہعمج ونب دبعاسیقل یک دجسم یک دجسم ےک دعب بس ےس الہپ  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی دبعارلنٰمح یعبض ےن، ان ےس دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن، آپ ےن رفامای ہک

 ںیم وہا وج رحبنی ےک کلم وجایث ںیم یھت۔

 

 

 

 113 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  بِْْشُ ْبُن ُُمََمدٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
نَا     :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  يُونُُس  أ ْخرَبَ

َ
،  َسالُِم ْبُن َعبِْد اهللَِ  أ

ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما،  ابِْن ُعَمرَ  َعنْ       
َ
،  اللَيُْث  َُكُُكْم َراٍع َوَزادَ      :َيُقوُل       أ

ََجَِع َوُرَزيْق  ََعِمل  لََعَ       َكيٍْم إََِل ابِْن ِشَهاٍب، َكتََب ُرَزيُْق ْبُن حُ يُونُسُ      :قَاَل       
ُ
ْن أ

َ
نَا َمَعُه يَْوَمئٍِذ بَِواِدي الُْقَرى َهْل تََرى أ

َ
َوأ

يْلََة، 
َ
رٍْض َيْعَملَُها َوِفيَها ََجَاَعة  ِمْن الُسوَداِن َوَغرْيِِهْم َوُرَزيْق  يَْوَمئٍِذ لََعَ أ

َ
ْن جُيَِمَع فََكتََب اْبُن       أ

َ
ُمُرُه أ

ْ
ْسَمُع يَأ

َ
نَا أ

َ
ِشَهاٍب َوأ

َن َسالًِما َحَدثَُه،       َُيرِْبُُه، 
َ
َن َعبَْد اهللَِ ْبَن ُعَمَر َيُقوُل       أ

َ
َُكُُكْم َراٍع "     :َسِمْعُت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َيُقوُل      :أ

ْهِلِه وَُهَو َمْسئُول  َعْن َرِعَيِتِه،       اْْلَِماُم َراٍع َوَمْسئُول  َعْن َرِعَيِتِه،       َعْن َرِعَيِتِه،  َوُُكُُكْم َمْسئُول  
َ
ُة       َوالرَُجُل َراٍع ِِف أ

َ
َوالَْمْرأ

ْن قَْد      :قَاَل       ، " َماِل َسيِِدهِ َوَمْسئُول  َعْن َرِعَيِتهِ َواْْلَاِدُم َراٍع ِِف       َراِعيَة  ِِف َبيِْت َزوِْجَها َوَمْسئُولَة  َعْن َرِعَيِتَها، 
َ
وََحِسبُْت أ

بِيِه َوَمْسئُول  َعْن َرِعَيِتِه، 
َ
 .َوُُكُُكْم َراٍع َوَمْسئُول  َعْن َرِعَيِتهِ       قَاَل َوالرَُجُل َراٍع ِِف َماِل أ
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ںیمہ دبعاہلل نب ابمرک ےن ربخ دی، اہک ہک ںیمہ ویسن نب زیدی ےن زرہی ےس ربخ دی، اںیہن اسمل نب دبعاہلل ےن انب رمع  مہ ےس رشب نب دمحم رموزی ےن ایبن ایک، اہک ہک

ویسن ےن  وک ہی ےتہک وہےئ انس ہک مت ںیم ےس رہ صخش ابہگنن ےہ اور ثیل ےن اس ںیم ہی زایدیت یک ہک یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن یبن رکمی ےس ربخ دی، اوہنں ےن اہک ہک

اہلی ےک ارطاف )  وہں۔ رزقیایبن ایک ہک رزقی نب میکح ےن انب اہشب وک اھکل، ان دونں ںیم یھب وادی ارقلٰی ںیم انب اہشب ےک اپس یہ اھت ہک ایک ںیم ہعمج ڑپاھ اتکس

احمک ےھت۔ انب  (رمع نب دبعازعلزی یک رطف ےس) اکی زنیم اکتش رکوا رےہ ےھت۔ واہں ہشبح وریغہ ےک ھچک ولگ وموجد ےھت۔ اس زامہن ںیم رزقی اہلی ںیم (ںیم

 دحثی ایبن یک ہک دبعاہلل نب اہشب رہمح اہلل ےن اںیہن وھکلاای، ںیم وںیہ نس راہ اھت ہک رزقی ہعمج ڑپاھںیئ۔ انب اہشب رزقی وک ہی ربخ دے رےہ ےھت ہک اسمل ےن ان ےس

ےس انس۔ آپ ےن رفامای ہک مت ںیم ےس رہ اکی رگناں ےہ اور اس ےک اموتحتں ےک قلعتم اس ےس وسال   وملسیلص اہلل ہیلع رمع ر ی اہلل امہنع ےن اہک ہک ںیم ےن روسل اہلل

 وسال وہ اگ۔ وعرت وہ اگ۔ اامم رگناں ےہ اور اس ےس وسال اس یک راعای ےک ابرے ںیم وہ اگ۔ ااسنن اےنپ رھگ اک رگناں ےہ اور اس ےس اس یک رتیع ےک ابرے ںیم

 یک رگناں ےہ اور اس ےس اس یک رتیع ےک ابرے ںیم وسال وہ اگ۔ اخدم اےنپ آاق ےک امل اک رگناں ےہ اور اس ےس اس یک رتیع ےک ابرے ںیم اےنپ وشرہ ےک رھگ

رگناں ےہ اور اس یک رتیع ےک ےن ہی یھب رفامای ہک ااسنن اےنپ ابپ ےک امل اک  یلص اہلل ہیلع وملس وسال وہ اگ۔ انب رمع ر ی اہلل امہنع ےن رفامای ہک ریما ایخل ےہ ہک آپ

 ابرے ںیم اس ےس وسال وہ اگ اور مت ںیم ےس رہ صخش رگناں ےہ اور بس ےس اس یک رتیع ےک ابرے ںیم وسال وہ اگ۔

 

 

 

 :بَاُب َهْل لََعَ َمْن لَْم يَّْشَهِد اجْلُُمَعَة ُغْسل  ِمَن النَِساِء َوالِصبْيَاِن َوَغرْيِِهمْ  -12
 امنز ےک ےیل ہن آںیئ ےسیج وعرںیت ےچب ، اسمرف اور ذعمور وریغہ ان رپ لسغ وابج ںیہن ےہوج ولگ ہعمج یک : ابب

ُب َعلَيِْه اجْلُُمَعةُ      :َوقَاَل اْبُن ُعَمرَ   .إَِّنَما الُْغْسُل لََعَ َمْن َِتِ

 اور دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن اہک لسغ ایس وک وابج ےہ سج رپ ہعمج وابج ےہ۔

 

 

 

 114 :ربمن دحثی

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
نَُه َسِمعَ       ،  َسالُِم ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ

َ
َعبَْد اهللَِ ْبَن  أ

 ".َمْن َجاَء ِمنُْكُم اجْلُُمَعَة فَلْيَْغتَِسْل "     :َيُقوُل       َسِمْعُت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،      :َيُقوُل       رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما، ُعَمرَ 
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اےنپ ) اوہنں ےن مہ ےس اوباامیلن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ بیعش ےن زرہی ےس ربخ دی، اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس اسمل نب دبعاہلل ےن ایبن ایک،

 ےس انس ہک مت ںیم ےس وج صخش ہعمج ڑپےنھ آےئ وت لسغ رکے۔ یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن روسل اہلل دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےس انس وہ رفامےت ےھت ہک (وا د

 

 

 

 115 :دحثی ربمن

ِِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِ  َعنْ       ،  َعَّطاِء بِْن يََسارٍ  َعنْ       ،  َصْفَواَن بِْن ُسلَيْمٍ  َعنْ       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
َ
َرِضَ أ

 ."ُغْسُل يَْوِم اجْلُُمَعِة َواِجب  لََعَ لُُكِ ُُمْتَِلمٍ "     :قَاَل       اهللَُ َعنُْه رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
وب دیعس دخری ر ی اہلل ہنع مہ ےس دبعاہلل نب ہملسم یبنعق ےن ایبن ایک، ان ےس اامم ام ک ےن ایبن ایک، ان ےس وفصان نب میلس ےن، ان ےس اطعء نب اسیر ےن، ان ےس ا

 ےن رفامای ہک رہ ابغل ےک اورپ ہعمج ےک دن لسغ وابج ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ےن ہک

 

 

 

 111 :ربمندحثی 

بِيهِ  َعنْ       ،  اْبُن َّطاوٍُس  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  وَُهيْب   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمْسِلُم ْبُن إِبَْراِهيمَ  َحَدَثنَا
َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
قَاَل      :قَاَل       ،  أ

وتِينَاُه ِمْن َبْعِدِهْم، "     :وََسلَمَ رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه 
ُ
وتُوا الِْكتَاَب ِمْن َقبِْلنَا َوأ

ُ
ََنُْن اآْلِخُروَن الَسابُِقوَن يَْوَم الِْقيَاَمِة أ

ي اْختَلَُفوا ِفيِه َفَهَدانَا اهللَُ َفَغًدا لِلْيَُهوِد َوَبْعَد َغٍد لِلَنَصاَرى،         .فََسَكَت       َفَهَذا اَْلَْوُم اَِلِ
ےک ابپ اطؤس ےن، ان ےس مہ ےس ملسم نب اربامیہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس وبیہ نب اخ د ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دبعاہلل نب اطؤس ےن ایبن ایک، ان ےس ان 

نکیل ایقتم ےک دن بس ےس آےگ وہں ےگ، رفق رصف ہی ےہ وت دعب ںیم آےئ  (داین ںیم) ےن رفامای مہ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےن ہک

وہ ےہ سج ےک ابرے ںیم الہ اتکب ےن االتخف ایک، اہلل اعتٰیل ےن ںیمہ ہی دن التب  (ہعمج)ہک وہید و اصنرٰی وک اتکب مہ ےس ےلہپ دی یئگ اور ںیمہ دعب ںیم۔ وت ہی دن

 اصنرٰی اک۔ آپ رھپ اخومش وہ ےئگ۔ (اوتار) دن وہید اک دن ےہ اور رسیتا (ہتفہ) دورسا دن (اس ےک دعب) دای
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 111 :دحثی ربمن

يَاٍم،      :ُثَم قَاَل 
َ
ْن َيْغتَِسَل ِِف لُُكِ َسبَْعِة أ

َ
َسُه وََجَسَدهُ       َحٌق لََعَ لُُكِ ُمْسِلٍم أ

ْ
 ".يَْوًما َيْغِسُل ِفيِه َرأ

 رہ است دن ںیم اکی دن ہعمج ںیم لسغ رکے سج ںیم اےنپ رس اور ندن وک دوھےئ۔ (اکاہلل اعتٰیل ) اس ےک دعب رفامای ہک رہ املسمن رپ قح ےہ

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

بَاُن ْبُن َصاِلٍح  َرَواهُ 
َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  َّطاوٍُس  َعنْ       ،  َُمَاِهدٍ  َعنْ       ،  أ

َ
َِ َتَعاََل لََعَ      :وََسلَمَ  قَاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيْهِ      :قَاَل       ،  أ هلِل

يَاٍم يَْوًما
َ
ْن َيْغتَِسَل ِِف لُُكِ َسبَْعِة أ

َ
 .لُُكِ ُمْسِلٍم َحٌق أ

اعتٰیل اک  ےن رفامای ہک اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی اس دحثی یک رواتی اابن نب اصحل ےن اجمدہ ےس یک ےہ، ان ےس اطؤس ےن، ان ےس اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےن ہک

 لسغ رکے۔ (ہعمج) رہ املسمن رپ قح ےہ ہک رہ است دن ںیم اکی دن

 

 

 

 :بَاب   -13
 ۔ ۔ ۔: ابب

 111 :دحثی ربمن

َعِن       ،  ابِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  َُمَاِهدٍ  َعنْ       ،  َعْمِرو بِْن ِدينَارٍ  َعنْ       ،  َوْرقَاءُ  َحَدَثنَا      ،  َشبَابَةُ  َحَدَثنَا      ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن ُُمََمدٍ  َحَدَثنَا
 ".ائَْذنُوا لِلنَِساِء بِاللَيِْل إََِل الَْمَساِجدِ "     :قَاَل       اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 

ہک مہ ےس وراقء نب رمعو ےن ایبن ایک، ان ےس رمعو نب دانیر ےن، ان ےس اجمدہ ےن، ان ےس مہ ےس دبعاہلل نب دمحم دنسمی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ابشہب ےن ایبن ایک، اہک 

 ےن رفامای وعروتں وک رات ےک وتق دجسموں ںیم آےن یک ااجزت دے دای رکو۔ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی انب رمع ر ی اہلل امہنع ےن ہک
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 122 :دحثی ربمن

َساَمةَ  َحَدَثنَا      ،  يُوُسُف ْبُن ُموََس  َحَدَثنَا
ُ
بُو أ

َ
ََكنَِت "     :قَاَل       ،  ابِْن ُعَمرَ  َعِن       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  ُعبَيُْد اهللَِ ْبُن ُعَمرَ  َحَدَثنَا      ،  أ

ة  ِلُعَمَر تَّْشَهُد َصاَلَة الُصبِْح َوالِْعَّشاِء ِِف اجْلََماَعِة ِِف الَْمْسِجِد، 
َ
َن ُعَمَر يَْكَرُه      :فَِقيَل لََها      اْمَرأ

َ
لَِم َُتْرُِجنَي َوقَْد َتْعلَِمنَي أ

ْن َينَْهاِِن،      :قَالَْت       َذلَِك َوَيَغاُر، 
َ
َماَء اهللَِ ََل َتْمنَُعوا إِ      :َيْمنَُعُه قَْوُل رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :قَاَل       َوَما َيْمنَُعُه أ

 ".َمَساِجَد اهللَِ 
ان ےس دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل مہ ےس ویفس نب ومٰیس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اوبااسہم ےن ایبن ایک اہک ہک مہ ےس دیبعاہلل انب رمع ےن ایبن ایک، ان ےس انعف ےن، 

اور اشعء یک امنز امجتع ےس ڑپےنھ ےک ےیل دجسم ںیم آای رکیت ںیھت۔ ان ےس اہک ایگ ہک ابووجد اس رمع ر ی اہلل ہنع یک اکی ویبی ںیھت وج حبص  امہنع ےن، اوہنں ےن اہک ہک

وجاب دای ہک رھپ وہ ےھجم عنم  ملع ےک ہک رمع ر ی اہلل ہنع اس ابت وک رکموہ اجےتن ںیہ اور وہ ریغت وسحمس رکےت ںیہ رھپ آپ دجسم ںیم ویکں اجیت ںیہ۔ اس رپ اوہنں ےن

 یک اس دحثی یک وہج ےس ہک اہلل یک دنبویں وک اہلل یک دجسموں ںیم آےن ےس تم رووک۔ یلص اہلل ہیلع وملس دےتی۔ ولوگں ےن اہک ہک روسل اہلل ویکں ںیہن رک

 

 

 

 :بَاُب الرُْخَصِة إِْن لَْم ََيرَُّْضِ اجْلُُمَعَة ِِف الَْمَّطرِ  -14
 ارگ ابرش وہ ریہ وہ وت ہعمج ںیم احرض وہان وابج ںیہن: ابب

 121 :دحثی ربمن

ِن      :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
َعبُْد اهللَِ ْبُن  َحَدَثنَا     :قَاَل       َصاِحب الِّزَياِدِي،  َعبُْد احْلَِميدِ  أ

َن ُُمََمًدا رَُسوُل اهللَِ فَاَل "     :لُِمؤَِذنِِه ِِف يَْوٍم َمِّطريٍ  اْبُن َعَباٍس  اَل اْبُن َعِم ُُمََمِد بِْن ِسرِييَن قَ       ،  احْلَارِِث 
َ
ْشَهُد أ

َ
إَِذا قُلَْت أ

َن اّنَلاَس اْستَنَْكُروا،       َتُقْل َْحَ لََعَ الَصاَلِة، 
َ
رْي  ِمِِن إَِن اجْلُْمَعَة َعّْزَمة  َفَعلَُه َمْن ُهَو خَ      :قَاَل       قُْل َصلُوا ِِف ُبيُوتُِكْم فََكأ

ْحرَِجُكْم َفتَْمُّشوَن ِِف الِّطنِي َواَِلَحِض 
ُ
ْن أ

َ
 ".َوإِِِن َكرِْهُت أ

ہک مہ ےس دمحم ےن ربخ دی، اہک مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک۔ اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اامسلیع نب ہیلع ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ اصبح ازلایدی دبعادیمحل 

أشهد أن ُممدا » دبعاہلل نب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن اےنپ ؤمذن ےس اکی دہعف ابرش ےک دن اہک ہک نب ریسنی ےک اچچزاد اھبیئ دبعاہلل نب احرث ےن ایبن ایک ہک
ولوگں ےن اس ابت  (ےنپ رھگوں ںیم امنز ڑپھ ولا) « صلوا ِف بيوتكم» ہن انہک ہکلب ہی انہک ہک (امنز یک رطف آؤ) « ىح لَع الصالة» ےک دعب « رسول اهلل
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ےن ایک اھت۔ کشیب ہعمج رفض ےہ اور ںیم رکموہ اجاتن وہں ہک ںیہمت رھگوں  ( یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل) رپ بجعت ایک وت آپ ےن رفامای ہک ایس رطح ھجم ےس  رتہ ااسنن

 ےس ابرہ اکنل رک یٹم اور ڑچیک ولسھپان ںیم الچؤں۔

 

 

 

ُب  -15 ْيَن تُْؤََت اجْلُُمَعُة َولََعَ َمْن َِتِ
َ
 :بَاُب ِمْن أ

 ہعمج ےک ےیل ینتک دور واولں وک آان اچےیہ اور نک ولوگں رپ ہعمج وابج ےہ ؟: ابب

إَِذا ُكنَْت      :َوقَاَل َعَّطاء        ، 1اجلمعة آية  إَِذا نُوِدَي لِلَصالِة ِمْن يَْوِم اجْلُُمَعِة فَاْسَعْوا إََِل ِذْكِر اهللَِ سورة     :ِلَقْوِل اهللَِ َجَل وََعّزَ 
 
َ
ْن تَّْشَهَدَها َسِمْعَت اّنلَِداَء أ

َ
نَس  رَِضَ ِِف قَْرَيٍة َجاِمَعٍة َفنُوِدَي بِالَصاَلِة ِمْن يَْوِم اجْلُُمَعِة َفَحٌق َعلَيَْك أ

َ
ْو لَْم تَْسَمْعُه َوََكَن أ

ْحيَ 
َ
ْحيَانًا ََل جُيَِمُع وَُهَو بِالَّزاِوَيِة لََعَ فَرَْسَخنْيِ اهللَُ َعنُْه ِِف قرَْصِهِ أ

َ
 انًا جُيَِمُع َوأ

 (وت اہلل ےک ذرک یک رطف دوڑو) بج ہعمج ےک دن امنز ےک ےیل اذان وہ «إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة» اراشد ےہ (وسرۃ اہعمجل ںیم) ویکہکن اہلل اعتٰیل اک

 وہ ای یتسب ںیم وہ اہجں ہعمج وہ راہ ےہ اور ہعمج ےک دن امنز ےک ےیل اذان دی اجےئ وت اہمترے ےیل ہعمج یک امنز ڑپےنھ آان وابج ےہ۔ اذان ینساطعء ےن اہک ہک بج مت ایسی 

 اور یھبک اہیں ہعمج ںیہن ھچ لیم دور اقمم زاوہی ںیم رےتہ ےھت، آپ اہیں یھبک اےنپ رھگ ںیم ہعمج ڑپھ ہ ےت (رصبہ ےس) ہن ینس وہ۔ اور اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع

 ۔(ہکلب رصبہ یک اجعم دجسم ںیم ہعمج ےک ےیل رشتفی الای رکےت ےھت) ڑپےتھ۔

 

 

 

 122 :دحثی ربمن

ِْحَُد ْبُن َصاِلٍح  َحَدَثنَا
َ
ِن      :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن وَْهٍب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِِب  َعنْ       ،  احْلَارِِث َعْمُرو ْبُن  أ

َ
ُعبَيِْد اهللَِ بِْن أ

نَ       ،  َجْعَفرٍ 
َ
َزْوِج اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،  ََعئَِّشةَ  َعنْ       ،  ُعْرَوَة بِْن الُّزَبرْيِ  َعنْ       َحَدثَُه،  ُُمََمَد ْبَن َجْعَفِر بِْن الُّزَبرْيِ  أ

، "     :قَالَْت        تُوَن ِِف الُْغبَاِر يُِصيبُُهُم الُْغبَاُر َوالَْعَرُق َفيَْخُرُج ِمنُْهُم       ََكَن اّنَلاُس يَنْتَابُوَن يَْوَم اجْلُُمَعِة ِمْن َمنَاِزلِِهْم َوالَْعَواِِلِ
ْ
َفيَأ

ََت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه       الَْعَرُق، 
َ
نَُكْم      :َفَقاَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       وََسلََم إِنَْسان  ِمنُْهْم وَُهَو ِعنِْدي، فَأ

َ
لَْو أ

 ".َتَّطَهْرُتْم َِلَْوِمُكْم َهَذا
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ےھجم رمعو نب احرث ےن ربخ دی، ان ےس دیبعاہلل نب ایب رفعج  مہ ےس ادمح نب اصحل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس دبعاہلل نب وبہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک

یک زوہج رہطمہ ےن، آپ ےن اہک  ےن ہک دمحم نب رفعج نب زریب ےن ان ےس ایبن ایک، ان ےس رعوہ نب زریب ےن اور ان ےس اع ہش ر ی اہلل اہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس

ابری ابری آای رکےت ےھت۔ ولگ رگدوابغر ںیم  ےل آےت، رگد ںیم اےٹ  (دجسم وبنی ںیم) رطاف دمہنی اگؤں ےسولگ ہعمج یک امنز ڑپےنھ اےنپ رھگوں ےس اور ا ہک

یلص اہلل ہیلع  ےک اپس آای، آپ یلص اہلل ہیلع وملس ںیہن اھت۔ ایس احتل ںیم اکی آدیم روسل اہلل (راتک) وہےئ اور ہنیسپ ںیم رشاوبر۔ اس دقر ہنیسپ وہات ہک اتمھت

 لسغ رک ایل رکےت وت  رتہ وہات۔ (ہعمج ںیم) رفامای ہک مت ولگ اس دنےن  وملس

 

 

 

 :بَاُب َوقُْت اجْلُُمَعِة إَِذا َزالَِت الَّشْمُس  -16
 ہعمج اک وتق وسرج ڈےنلھ ےس رشوع وہات ےہ: ابب

،       َوَكَذلَِك يُْرَوى َعْن ُعَمَر،   .َوَعْمِرو بِْن ُحَريٍْث رَِضَ اهللَُ َعنُْهمْ       َواّنُلْعَماِن بِْن بَِّشرٍي،       وََعيَِلٍ

 اور رمع اور یلع اور امعنن نب ریشب اور رمعو نب رحثی روضان اہلل مہیلع انیعمج ےس ایس رطح رموی ےہ۔

 

 

 

 123 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبَْدانُ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
َل       ،  ََيََْي ْبُن َسِعيدٍ  أ

َ
نَُه َسأ

َ
َعِن الُْغْسِل يَْوَم اجْلُُمَعِة،  َعْمَرةَ  أ

ّْنُفِسِهْم، "     :رَِضَ اهللَُ َعنَْها ََعئَِّشةُ  قَالَْت      :َفَقالَْت       
َ
َراُحوا ِِف َهيْئَِتِهْم فَِقيَل َوََكنُوا إَِذا َراُحوا ِإََل اجْلُُمَعِة       ََكَن اّنَلاُس َمَهنََة أ

 ".لَُهْم لَِو اْغتََسلْتُمْ 
ٰی نب دیعس ےن ربخ دی اہک

حي 
 
پ

وہنں ےن رمعہ تنب دبعارلنٰمح ےس ہعمج مہ ےس دبعان دبعاہلل نب امثعن ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ دبعاہلل نب ابمرک ےن ربخ دی، اہک ہک ںیمہ 

لیم ) ایبن ایک ہک اع ہش ر ی اہلل اہنع رفامیت ںیھت ہک ولگ اےنپ اکومں ںیم وغشمل رےتہ اور ہعمج ےک ےیل ایس احتلےک دن لسغ ےک ابرے ںیم وپاھچ۔ اوہنں ےن 

 لسغ رک ایل رکےت۔ (یھبک)ںیم  ےل آےت، اس ےیل ان ےس اہک ایگ ہک اکش مت ولگ (لیچک
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 124 :دحثی ربمن

يُْج ْبُن اّنُلْعَمانِ  َحَدَثنَا نَِس َعنْ       ،  ُعثَْماَن بِْن َعبِْد الرَِْحَِن بِْن ُعثَْماَن اّتَليِِْمِ  َعنْ       ،  فُلَيُْح ْبُن ُسلَيَْمانَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َُسَ
َ
أ

ّن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََكَن يَُصيَِل "      رَِضَ اهللَُ َعنُْه،  بِْن َمالٍِك 
َ
 ".اجْلُُمَعَة ِحنَي تَِميُل الَّشْمُس أ

ح نب نامیلن ےن ایبن ایک، ان ےس امثعن نب دبعارلنٰمح نب امثعن یمیت ےن

فلي 

ایبن ایک، ان ےس اسن نب ام ک  مہ ےس رسجی نب امعنن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس 

 وتق ڑپےتھ بج وسرج ڈلھ اجات۔ہعمج یک امنز اس  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل ر ی اہلل ہنع ےن ہک

 

 

 

 125 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبَْدانُ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
نٍَس  َعنْ       ،  ُِحَيْد   أ

َ
 ".ُكَنا ُّنبَِكُر بِاجْلُُمَعِة َونَِقيُل َبْعَد اجْلُُمَعةِ "     :قَاَل       ،  أ

مہ ہعمج  آپ ےن رفامای ہک مہ ےس دبعان ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ دبعاہلل نب ابمرک ےن ربخ دی، اہک ہک ںیمہ دیمح  رلی ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس ربخ دی۔

 وسریے ڑپھ ایل رکےت اور ہعمج ےک دعب آرام رکےت ےھت۔

 

 

 

 :اجْلُُمَعةِ بَاُب إَِذا اْشتََد احْلَُر يَْوَم  -17
 ہعمج بج تخس رگیم ںیم آن ڑپے: ابب

 121 :دحثی ربمن

ِِب بَْكٍر الُْمَقَديَِمّ  َحَدَثنَا
َ
َة ُهَو َخاِِلُ ْبُن ِدينَارٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َحَريَِمُ ْبُن ُعَماَرةَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن أ بُو َخِْلَ

َ
     :قَاَل       ،  أ

نََس ْبَن َمالٍِك  َسِمْعُت 
َ
بَْرَد       ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إَِذا اْشتََد الرَْبُْد بََكَر بِالَصاَلِة، "     :َيُقوُل       ،  أ

َ
َوإَِذا اْشتََد احْلَُر أ

نَا     : ونُُس ْبُن بَُكرْيٍ يُ  قَاَل       ، "بِالَصاَلِة َيْعِِن اجْلُُمَعةَ  ْخرَبَ
َ
ةَ  أ بُو َخِْلَ

َ
بِْْشُ ْبُن  َوقَاَل       بِالَصاَلِة َولَْم يَْذُكِر اجْلُُمَعَة،      :َفَقاَل       ،  أ

ةَ  َحَدَثنَا ثَابٍِت  بُو َخِْلَ
َ
ِمري  اجْلُُمَعَة،      :قَاَل       ،  أ

َ
نٍَس       َصىَل بَِنا أ

َ
َكيَْف ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه      :رَِضَ اهللَُ َعنْهُ ُثَم قَاَل ِْل

 .وََسلََم يَُصيَِل الُظْهَر ؟
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 ایبن ایک انم اخ د نب دانیر ےہ، ےن مہ ےس دمحم نب ایب رکب دقمیم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس رحیم نب امعرہ ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اوبدلخہ نج اک

امنز وسریے ڑپھ ہ ےت۔ نکیل بج رگیم زایدہ وہیت وت  اہلل ہیلع وملس رکمی یلصارگ رسدی زایدہ ڑپیت وت یبن  ہک ںیم ےن اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےس انس، آپ ےن رفامای ہک

اوبدلخہ ےن ربخ دی۔ اوہنں ےن رصف امنز اہک۔ ہعمج اک ذرک ںیہن ایک اور رشب ڈنھٹے وتق امنز ڑپےتھ۔ آپ یک رماد ہعمج یک امنز ےس یھت۔ ویسن نب ریکب ےن اہک ہک ںیمہ 

رہظ یک امنز سک  یلص اہلل ہیلع وملس نب اثتب ےن اہک ہک مہ ےس اوبدلخہ ےن ایبن ایک ہک اریم ےن ںیمہ ہعمج یک امنز ڑپاھیئ۔ رھپ اسن ر ی اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک یبن رکمی

 وتق ڑپےتھ ےھت؟

 

 

 

 :الَْمِْشِ إََِل اجْلُُمَعةِ  بَاُب  -18
 ہعمج یک امنز ےک ےیل ےنلچ اک ایبن: ابب

الَْعَمُل َواَِلَهاُب ِلَقْوَِلِ َتَعاََل وََسََع      :الَسيِْعُ      :َوَمْن قَاَل       ، 1ِذْكُرُه فَاْسَعْوا إََِل ِذْكِر اهللَِ سورة اجلمعة آية      :َوقَْوِل اهللَِ َجَل 
َوقَاَل َعَّطاء  ََتُْرُم الِصنَاََعُت       َوقَاَل اْبُن َعَباٍس رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما ََيُْرُم ابْلَيُْع ِحينَئٍِذ،       ، 11َسْعيََها سورة اْلَساء آية لََها 

َذَن الُْمؤَِذُن يَ       َُكَُها، 
َ
ْن يَّْشَهدَ َوقَاَل إِبَْراِهيُم ْبُن َسْعٍد َعْن الُّزْهِرِي إَِذا أ

َ
 .ْوَم اجْلُُمَعِة وَُهَو ُمَسافِر  َفَعلَيِْه أ

ےک  «سَع» اور اس یک ریسفت سج ےن ہی اہک ہک اہلل ےک ذرک یک رطف زیتی ےک اسھت ولچ ہک « فاسعوا إَل ذكر اهلل» ںیم رفامای (وسرۃ اہعمجل) اور اہلل اعتٰیل ےن
ےک یہی ینعم ںیہ۔ انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےن اہک ہک رخدی و رفوتخ ہعمج یک  «سَع» اہیں « سَع هلا سعيها» ےہینعم لمع رکان اور انلچ ےسیج وسرۃ ینب ارسالیئ ںیم 

ہعمج ےک دن بج ؤمذن اذان  اذان وہےت یہ رحام وہ اجیت ےہ اطعء ےن اہک ہک امتم اکروابر اس وتق رحام وہ اجےت ںیہ۔ اربامیہ نب دعس ےن زرہی اک ہی وقل  لق ایک ہک

 وت اسمرف یھب رشتک رکے۔دے 

 

 

 

 121 :دحثی ربمن

ِِب َمْرَيمَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  الَْوَِلُد ْبُن ُمْسِلمٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا
َ
َعبَايَُة ْبُن  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  يَِّزيُد ْبُن أ

ْدَرَكِِن      :قَاَل       ،  ِرفَاَعةَ 
َ
بُو َعبٍْس  أ

َ
ْذَهُب إََِل اجْلُُمَعِة،  أ

َ
نَا أ

َ
َمِن اْغرَبَْت "     :َيُقوُل       َفَقاَل َسِمْعُت اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       َوأ

 ".قََدَماُه ِِف َسِبيِل اهللَِ َحَرَمُه اهللَُ لََعَ اّنَلارِ 
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 ابعہی نب رافہع نب راعف نب  نب دبعاہلل دمینی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ودیل نب ملسم ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس زیدی نب ایب رممی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےسمہ ےس یلع

یلص  ریمی الماقت وہیئ، اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن روسل اہللںیم ہعمج ےک ےیل اج راہ اھت۔ راےتس ںیم اوبسبع ر ی اہلل ہنع ےس  دخجی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن ایبن ایک ہک

 ےس انس ےہ ہک سج ےک دقم اہلل یک راہ ںیم ابغر آولد وہ ےئگ اہلل اعتٰیل اےس دوزخ رپ رحام رک دے اگ۔ اہلل ہیلع وملس

 

 

 

 121 :دحثی ربمن

ِِب ِذئٍْب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ  وأِب سلمة       ،  َسِعيدٍ  َعنْ       ،  الُّزْهِرُي  قَاَل حدثنا      ،  اْبُن أ

َ
رَِضَ اهللَُ  أ

بُو اَْلََمانِ  ح وَحَدَثنَا. َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       َعنُْه، 
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ ْخرَبَ

َ
بُو  أ

َ
أ

نَ       ،  َسلََمَة ْبُن َعبِْد الرَِْحَِن 
َ
بَا ُهَريَْرةَ  أ

َ
ِقيَمِت الَصاَلُة َفاَل "     :َيُقوُل       َسِمْعُت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،      :قَاَل  أ

ُ
إَِذا أ

تُوَها تَْسعَ 
ْ
تُوَها َتْمُّشوَن َعلَيُْكُم الَسِكينَُة، تَأ

ْ
تُِموا      ْوَن َوأ

َ
ْدَرْكتُْم فََصلُوا َوَما فَاتَُكْم فَأ

َ
 ".َفَما أ

ر ی اہلل ہنع ےن ن ےس اوبرہریہ مہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس انب ایب ذبئ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس زرہی ےن دیعس اور اوبہملس ےس ایبن ایک، ا

اامم اخبری رہمح اہلل ےن اہک اور مہ ےس اوباامیلن ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ بیعش ےن ربخ دی،  (دورسی دنس ےس ایبن ایک) اور ان ےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےن

وک ہی ےتہک  یلص اہلل ہیلع وملس آپ ےن روسل اہلل واتی رکےت ےھت ہکاںیہن زرہی ےن اور اںیہن اوبہملس نب دبعارلنٰمح ےن ربخ دی، وہ اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےس ر

اامم ےک ) آؤ وپرے اانیمطن ےک اسھت رھپ امنز اک وج ہصح (اینپ ومعمیل راتفر ےس) وہےئ انس ہک بج امنز ےک ےیل ریبکت یہک اجےئ وت دوڑےت وہےئ تم آؤ ہکلب

 وپرا رکو۔ اپول اےس ڑپھ ول اور وج رہ اجےئ وت اےس دعب ںیم (اسھت

 

 

 

 121 :دحثی ربمن

بُو ُقتَيْبَةَ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  َعْمُرو ْبُن َعيَِلٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َكِثريٍ  َعنْ       ،  َعيَِلُ ْبُن الُْمبَارَكِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  ََيََْي بِْن أ

ِِب َقتَاَدةَ 
َ
ْعلَُمُه إََِل،  بِْن أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ََل أ

َ
ََل َتُقوُموا َحََّت تََرْوِن وََعلَيُْكُم "     :قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  أ

 ".الَسِكينَةُ 
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ایک، اہک ہک مہ ےس یلع نب ابمرک ےن ٰییحی نب ایب ریثک ےس ایبن ایک، ان ےس دبعاہلل نب ایب مہ ےس رمعو نب یلع الفس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اوب ہبیتق نب ہبیتق ےن ایبن 

دبعاہلل ےن اےنپ ابپ اوبداتدہ ےس رواتی یک ےہ، وہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےس راوی ںیہ  (اامم اخبری رہمح اہلل ےتہک ںیہ ہک ےھجم نیقی ےہ ہک) داتدہ ےن

 ےن رفامای بج کت ےھجم دھکی ہن ول فص دنبی ےک ےیل ڑھکے ہن وہا رکو اور آیگتسہ ےس انلچ الزم رک ول۔ وملسیلص اہلل ہیلع  آپ ہک

 

 

 

 :بَاُب ََل ُيَفَرُق َبنْيَ اثْننَْيِ يَْوَم اجْلُُمَعةِ  -19
 ہعمج ےک دن اہجں دو آدیم ےھٹیب وہےئ وہں ان ےک چیب ںیم ہن دالخ وہ: ابب

 112 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبَْدانُ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
ِِب ِذئٍْب  أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َسِعيٍد الَْمْقرُبِِي  َعنْ       ،  اْبُن أ

َ
ابِْن  َعنْ       ،  أ

َمِن اْغتََسَل يَْوَم اجْلُُمَعِة َوَتَّطَهَر بَِما "     :قَاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ      :اَل قَ       ،  َسلَْماُن الَْفاريِِِسُ  َحَدَثنَا      ،  وَِديَعةَ 
ْو َمَس ِمْن ِّطيٍب،       اْستََّطاَع ِمْن ُّطْهٍر، 

َ
ُثَم إَِذا َخَرَج اْْلَِماُم       ُكِتَب ََلُ، ُثَم َراَح فَلَْم ُيَفِرْق َبنْيَ اثْننَْيِ فََصىَل َما       ُثَم اَدَهَن أ

ْخَرى
ُ
نَْصَت ُغِفَر ََلُ َما بَيْنَُه َوَبنْيَ اجْلُُمَعِة اْْل

َ
 ".أ

اںیہن ان ےک  ربقمی ےن، مہ ےس دبعان ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ دبعاہلل نب ابمرک ےن ربخ دی اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ انب ایب ذبئ ےن ربخ دی، اںیہن دیعس

ےن رفامای سج ےن ہعمج ےک دن لسغ ایک اور وخب  اہلل ہیلع وملس اہلل یلصروسل  ابپ اوبدیعس ےن، اںیہن دبعاہلل نب ودہعی ےن، اںیہن املسن افریس ر ی اہلل ہنع ےن ہک

 اور ینتج اس یک م تم ںیم یھت، امنز ڑپیھ، رھپ بج اامم ابرہ آای اور ہبطخ اپیک احلص یک اور لیت ای وخوبش اامعتسل یک، رھپ ہعمج ےک ےیل الچ اور دو آدویمں ےک چیب ںیم ہن اسھگ

 اجںیئ ےگ۔

 

 رشوع ایک وت اخومش وہ ایگ، اس ےک اس ہعمج ےس دورسے ہعمج کت ےک امتم انگہ شخب دی 

 

 

 

َخاُه يَْوَم اجْلُُمَعِة َوَيْقُعُد ِِف َمََكنِهِ  -21
َ
 :بَاُب ََل يُِقيُم الرَُجُل أ

 ہعمج ےک دن یسک املسمن اھبیئ وک اس یک ہگج ےس ااھٹ رک وخد واہں ہن ےھٹیب: ابب
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 111 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمد   َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  خَمَِْلُ ْبُن يَِّزيدَ  أ ْخرَبَ

َ
اْبَن  َسِمْعُت      :َيُقوُل       ،  نَافًِعا َسِمْعُت      :قَاَل       ،  اْبُن ُجَريٍْج  أ

َخاُه ِمْن َمْقَعِدهِ َوجَيِْلَس ِفيهِ "     :رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما َيُقوُل ُعَمرَ 
َ
ْن يُِقيَم الرَُجُل أ

َ
قُلُْت       ، "َّنََه اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

 .ُمَعَة َوَغرْيََهااجْلُ      :قَاَل       اجْلُُمَعَة،      :ّنِلَافِعٍ 
 ےن انعف ےس انس، اوہنں ےن اہک ںیم مہ ےس دمحم نب السم دنکیبی رہمح اہلل ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ دلخم نب زیدی ےن ربخ دی، اہک ہک ںیمہ انب رججی ےن ربخ دی، اہک ہک ںیم

اس ےس عنم رفامای ےہ ہک وکیئ صخش اےنپ املسمن اھبیئ وک ااھٹ رک اس یک ہگج وخد ھٹیب اجےئ۔  ےن یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ےن دبعاہلل نب رمع ےس انس، اوہنں ےن اہک ہک

 ںیم ےن انعف ےس وپاھچ ہک ایک ہی ہعمج ےک ےیل ےہ وت اوہنں ےن وجاب دای ہک ہعمج اور ریغ ہعمج بس ےک ےیل یہی مکح ےہ۔

 

 

 

َذاِن يَْوَم اجْلُُمَعةِ  -21
َ
 :بَاُب اْل

 اذان اک ایبن ہعمج ےک دن: ابب

 112 :دحثی ربمن

ِِب ِذئٍْب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
َ
َوَُلُ إَِذا "     :قَاَل       ،  الَسائِِب بِْن يَِّزيدَ  َعنْ       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  اْبُن أ

َ
ََكَن اّنلَِداُء يَْوَم اجْلُُمَعِة أ

 ْ ِِب بَْكٍر، َجلََس اْْلَِماُم لََعَ ال
َ
فَلََما ََكَن ُعثَْماُن       َوُعَمَر رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما،       ِمنرَْبِ لََعَ َعْهِد اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َوأ

بُو َعبْد اهللَِ  قَاَل       ، "رَِضَ اهللَُ َعنُْه َوَكُُثَ اّنَلاُس َزاَد اّنلَِداَء اّثلَاِلَث لََعَ الَّزْوَراءِ 
َ
 .الَّزْوَراُء َموِْضع  بِالُسوِق بِالَْمِدينَةِ      :أ

اور اوبرکب  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی مہ ےس آدم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس انب ایب ذبئ ےن زرہی ےک واےطس ےس ایبن ایک، ان ےس اسبئ نب زیدی ےن ہک

ونں یک زامےن ںیم ہعمج یک یلہپ اذان اس وتق دی اجیت یھت بج اامم ربنم رپ ہبطخ ےک ےیل ےتھٹیب نکیل امثعن ر ی اہلل ہنع ےک زامہن ںیم بج املسماور رمع ر ی اہلل امہنع ےک 

 زار ںیم اکی ہگج ےہ۔رفامےت ںیہ ہک زوراء دمہنی ےک اب (اامم اخبری رہمح اہلل) رثکت وہ یئگ وت وہ اقمم زوراء ےس اکی اور اذان دولاےن ےگل۔ اوبدبعاہلل

 

 

 

 :بَاُب الُْمؤَِذِن الَْواِحِد يَْوَم اجْلُُمَعةِ  -22
 ہعمج ےک ےیل اکی ؤمذن رقمر رکان: ابب
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 113 :دحثی ربمن

بُو ُّنَعيْمٍ  َحَدَثنَا
َ
ِِب َسلََمَة الَْماِجُّشونُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َ
َن "      ،  الَسائِِب بِْن يَِّزيدَ  َعنْ       ،  الُّزْهِريِ  َعنْ       ،  َعبُْد الَْعِّزيِّز ْبُن أ

َ
أ

 ْ ْهُل ال
َ
ِذيَن اّثلَاِلَث يَْوَم اجْلُُمَعِة ُعثَْماُن ْبُن َعَفاَن رَِضَ اهللَُ َعنُْه ِحنَي َكُُثَ أ

ْ
ي َزاَد اّتَلأ َمِدينَِة َولَْم يَُكْن لِلَنيِِبِ َصىَل اَِلِ
ِذيُن يَْوَم اجْلُُمَعِة ِحنَي جَيِْلُس اْْلَِماُم َيْعِِن لََعَ الِْمنرَْبِ       َم ُمؤَِذن  َغرْيَ َواِحٍد، اهللَُ َعلَيِْه وََسلَ 

ْ
 ".َوََكَن اّتَلأ

ی ےن ایبن ایک، ان ےس اسبئ مہ ےس اوبمیعن لضف نب دنیک ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس دبع ازعلزی نب اوبہملس اموشجن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک مہ ےس زرہ

ےک اکی یہ  یلص اہلل ہیلع وملس ہعمج ںیم رسیتی اذان امثعن نب افعن ر ی اہلل ہنع ےن ڑباھیئ ہکبج دمہنی ںیم ولگ زایدہ وہ ےئگ ےھت بج ہک یبن رکمی نب زیدی ےن ہک

 اامم ربنم رپ اتھٹیب۔ہعمج یک اذان اس وتق دی اجیت بج  (ےک دور ںیم یلص اہلل ہیلع وملس آپ) ؤمذن ےھت۔

 

 

 

 :بَاُب يُؤَِذُن اِْلَماُم لََعَ الِْمنرَْبِ إَِذا َسِمَع اّنلَِداءَ  -23
 اامم ربنم رپ ےھٹیب ےھٹیب اذان نس رک اس اک وجاب دے: ابب

 114 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ْبُن ُمَقاتٍِل  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
بُو بَْكِر ْبُن ُعثَْماَن بِْن َسْهِل بِْن ُحنَيٍْف  أ

َ
َماَمَة بِْن  َعنْ       ،  أ

ُ
ِِب أ

َ
أ

ِِب ُسْفيَانَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َسْهِل بِْن ُحنَيٍْف 
َ
َذَن الُْمؤَِذُن،  ُمَعاِوَيَة ْبَن أ

َ
،      :قَاَل       وَُهَو َجالِس  لََعَ الِْمنرَْبِ أ ْكرَبُ

َ
ْكرَبُ اهللَُ أ

َ
اهللَُ أ

،      :قَاَل ُمَعاِوَيةُ        ْكرَبُ
َ
ْكرَبُ اهللَُ أ

َ
،      :قَاَل       اهللَُ أ ْن ََل إََِلَ إََِل اهللَُ

َ
ْشَهُد أ

َ
نَا،      :َفَقاَل ُمَعاِوَيةُ       أ

َ
َن ُُمََمًدا     :َفَقاَل       َوأ

َ
ْشَهُد أ

َ
رَُسوُل اهللَِ،  أ

نَا،      :َفَقاَل ُمَعاِوَيةُ       
َ
ِذيَن،       َوأ

ْ
ْن قَََض اّتَلأ

َ
ُيَها اّنَلاُس، "     :قَاَل       فَلََما أ

َ
إِِِن َسِمْعُت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم لََعَ َهَذا       يَا أ

َذَن الُْمؤَ 
َ
 ".ِذُن َيُقوُل َما َسِمْعتُْم ِمِِن ِمْن َمَقالَِِت الَْمْجِلِس ِحنَي أ

نب فینح ےن ربخ دی، اںیہن  مہ ےس دمحم نب اقم ل ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ دبعاہلل نب ابمرک ےن ربخ دی، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ اوبرکب نب امثعن نب لہس

اهلل أكرب اهلل » اعموہی نب ایب ایفسن ر ی اہلل امہنع وک داھکی آپ ربنم رپ ےھٹیب، ؤمذن ےن اذان دیںیم ےن  اوباامہم نب لہس نب فینح ےن، اوہنں ےن اہک
اور ںیم یھب وتدیح یک  « وأنا» اعموہی ےن وجاب دای « أشهد أن َل هلإ إَل اهلل»ؤمذن ےن اہک « اهلل أكرب اهلل أكرب» اعموہی ر ی اہلل ہنع ےن وجاب دای « أكرب

یک راستل یک وگایہ داتی وہں بج  یلص اہلل ہیلع وملس اور ںیم یھب دمحم « وأنا» اعموہی ےن وجاب دای « أشهد أن ُممدا رسول اهلل» ؤمذن ےن اہک وگایہ داتی وہں
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اذان دی وت آپ یہی رفام رےہ ےھت  ےس انس ایس ہگج ینعی ربنم رپ آپ ےھٹیب ےھت ؤمذن ےن یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن روسل اہلل! ؤمذن اذان ہہک اکچ وت آپ ےن اہک احرضنی

 وج مت ےن ھجم وک ےتہک انس۔

 

 

 

ِذيِن  -24
ْ
 :بَاُب اجْلُلُوِس لََعَ الِْمنرَْبِ ِعنَْد اّتَلأ

 ہعمج یک اذان متخ وہےن کت اامم ربنم رپ اھٹیب رےہ: ابب

 115 :دحثی ربمن

نَ       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  ُعَقيٍْل  َعنْ       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ  َحَدَثنَا
َ
ْخرَبَُه،  الَسائَِب ْبَن يَِّزيدَ  أ

َ
ِذيَن "      أ

ْ
َن اّتَلأ

َ
أ

ْهُل الَْمْسِجِد، 
َ
َمَر بِِه ُعثَْماُن ِحنَي َكُُثَ أ

َ
ِذيُن يَْوَم اجْلُ       اّثلَاِِنَ يَْوَم اجْلُُمَعِة أ

ْ
 ".ُمَعِة ِحنَي جَيِْلُس اْْلَِمامُ َوََكَن اّتَلأ

زیدی ےن اںیہن ربخ دی مہ ےس ٰییحی نب ریکب ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ثیل نب دعس ےن لیقع ےک واےطس ےس ایبن ایک، ان ےس انب اہشب ےن ہک اسبئ نب 

امنزی تہب زایدہ وہ ےئگ ےھت اور ہعمج ےک دن اذان اس وتق وہیت بج اامم ربنم رپ اھٹیب  ہعمج یک دورسی اذان اک مکح امثعن نب افعن ر ی اہلل ہنع ےن اس وتق دای بج ہک

 رکات اھت۔

 

 

 

ِذيِن ِعنَْد اْْلُّْطبَةِ  -25
ْ
 :بَاُب اّتَلأ

 ہعمج یک اذان ہبطخ ےک وتق دانی: ابب

 111 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن ُمَقاتٍِل  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ  أ ْخرَبَ

َ
،  الَسائَِب ْبَن يَِّزيدَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  الُّزْهِريِ  َعِن       ،  يُونُُس  أ

َوَُلُ ِحنَي جَيِْلُس اْْلَِماُم يَْوَم اجْلُُمَعِة لََعَ "     :َيُقوُل       
َ
َذاَن يَْوَم اجْلُُمَعِة ََكَن أ

َ
الِْمنرَْبِ ِِف َعْهِد رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه  إَِن اْْل

ِِب بَْكٍر، 
َ
وا،       َوُعَمَر رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما،       وََسلََم َوأ َمَر ُعثَْماُن       فَلََما ََكَن ِِف ِخاَلفَِة ُعثَْماَن بِْن َعَفاَن رَِضَ اهللَُ َعنُْه َوَكُُثُ

َ
أ

َذاِن اّثلَاِلِث، يَْوَم اجْلُ 
َ
ْمُر لََعَ َذلَِك       ُمَعِة بِاْْل

َ
ِذَن بِِه لََعَ الَّزْوَراِء َفثَبََت اْْل

ُ
 ".فَأ
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ہک   ربخ دی، اوہنں ےن اہکمہ ےس دمحم نب اقم ل ےن ایبن ایک اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ دبعاہلل نب ابمرک ےن ربخ دی، اوہنں ےن اہک ہک مہ وک ویسن نب زیدی ےن زرہی ےس

اور اوبرکب اور رمع ر ی اہلل امہنع ےک زامےن ںیم اس وتق دی اجیت  یلص اہلل ہیلع وملس ہعمج یک یلہپ اذان روسل اہلل ںیم ےن اسبئ نب زیدی ر ی اہلل ہنع ےس ہی انس اھت ہک

یئگ وت آپ ےن ہعمج ےک دن اکی رسیتی اذان اک مکح دای، ہی اذان اقمم  یھت بج اامم ربنم رپ اتھٹیب۔ بج امثعن نب افعن ر ی اہلل ہنع اک دور آای اور امنزویں یک دعتاد ڑبھ

 زوراء رپ دی یئگ اور دعب ںیم یہی دوتسر اقمئ راہ۔

 

 

 

 :بَاُب اْْلُّْطبَِة لََعَ الِْمنرَْبِ  -26
 ہبطخ ربنم رپ ڑپانھ: ابب

نَس  رَِضَ اهللَُ َعنُْه َخَّطَب اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ 
َ
 .َعلَيِْه وََسلََم لََعَ الِْمنرَْبِ َوقَاَل أ

 ےن ربنم رپ ہبطخ ڑپاھ۔ یلص اہلل ہیلع وملس اور اسن ر ی اہلل ہنع ےن اہک ہک یبن رکمی

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

َعبِْد اهللَِ بِْن َعبٍْد الَْقاِرُي الُْقرَِِشُ  َيْعُقوُب ْبُن َعبِْد الرَِْحَِن بِْن ُُمََمِد بِْن  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيدٍ  َحَدَثنَا
بُو َحاِزِم ْبُن ِدينَارٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  اْْلِْسَكنَْدَراِِنّ 

َ
تَْوا      ،  أ

َ
َن رَِجاًَل أ

َ
ْوا ِِف الِْمنرَْبِ ِمَم  َسْهَل ْبَن َسْعٍد الَساِعِدَي  أ َوقَِد اْمََتَ

لُوُه 
َ
َوَل يَْوٍم َجلََس َعلَيِْه رَُسوُل اهللَِ      :َعْن َذلَِك َفَقاَل ُعوُدُه فََسأ

َ
َوَل يَْوٍم وُِضَع َوأ

َ
ْيتُُه أ

َ
ْعرُِف ِمَما ُهَو َولََقْد َرأ

َ
 َواهللَِ ِإِِن َْل

رَْسَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم       َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، 
َ
ْن أ

َ
ٍة قَْد َسَماَها َسْهل  ُمِري ُغاَلَمِك اّنَلَجاَر أ

َ
إََِل فاَُلنََة اْمَرأ

ْجِلُس َعلَيِْهَن إَِذا ََكَْمُت اّنَلاَس، 
َ
ْعَواًدا أ

َ
َمَرتُْه َفَعِملََها ِمْن َّطْرفَاِء الَْغابَِة ُثَم َجاَء بَِها،       َيْعَمَل ِِل أ

َ
رَْسلَْت إََِل رَسُ       فَأ

َ
وِل فَأ

َمَر بَِها فَوُِضَعْت َها ُهنَا، 
َ
يُْت رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َصىَل َعلَيَْها َوَكرَبَ َوُهَو "      اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فَأ

َ
ُثَم َرأ

،  ُثَم نََّزَل       ُثَم َرَكَع وَُهَو َعلَيَْها،       َعلَيَْها،  ْصِل الِْمنرَْبِ
َ
ْقبََل لََعَ اّنَلاِس،       الَْقْهَقَرى فََسَجَد ِِف أ

َ
ُيَها      :َفَقاَل       ُثَم ََعَد فَلََما فََرَغ أ

َ
أ

َتُموا َوّتِلََعلَُموا َصاَلِِت 
ْ
 ".اّنَلاُس إَِّنَما َصنَْعُت َهَذا ّتِلَأ



 حیحص اخبری دلج1   کتاب جمعہ کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  609 

مہ ےس وقعیب نب دبعارلنٰمح نب دمحم نب دبعاہلل نب دبع ااقلری رقیش ادنکسراین ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ  مہ ےس ہبیتق نب دیعس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک

ھچک ولگ لہس نب دعس اسدعی ر ی اہلل ہنع ےک اپس آےئ۔ ان اک آسپ ںیم اس رپ االتخف اھت ہک ربنموبنی یلع اصاہبح اولصلۃ  ےس اوباحزم نب دانیر ےن ایبن ایک ہک

ربنموبنی سک ڑکلی اک  م یک ڑکلی سک درتخ یک یھت۔ اس ےیل دعس ر ی اہلل ہنع ےس اس ےک قلعتم درایتف ایک ایگ آپ ےن رفامای اہلل وگاہ ےہ ںیم اجاتن وہں ہکواالسل

ےن ااصنر یک  یلص اہلل ہیلع وملس وہں۔ روسل اہللےھٹیب وت ںیم اس وک یھب اجاتن  یلص اہلل ہیلع وملس اھت۔ ےلہپ دن بج وہ راھک ایگ اور بس ےس ےلہپ بج اس رپ روسل اہلل

 ںیہک۔ اتہک بج ےھجم الفں وعرت ےک اپس نج اک دعس ر ی اہلل ہنع ےن انم یھب اتبای اھت۔ آدیم اجیھب ہک وہ اےنپ ڑبیئھ الغم ےس ریمے ےیل ڑکلی وجڑ دےنی ےک ےیل

یلص اہلل  م ےس اہک اور وہ اغہب ےک اھجؤ یک ڑکلی ےس اےس انب رک الای۔ ااصنری اخوتن ےن اےس روسل اہللولوگں ےس ھچک انہک وہ وت اس رپ اھٹیب رکوں انچہچن اوہنں ےن اےنپ الغ

امنز  (ڑھکے وہ رک) ےن ایس رپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اےس اہیں روھکاای ںیم ےن داھکی ہک روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یک دختم ںیم جیھب دای۔ یبن رکمی ہیلع وملس

آپ امنز ےس افرغ وہےئ وت ۔ ایس رپ ڑھکے ڑھکے ریبکت یہک۔ ایس رپ روکع ایک۔ رھپ اےٹل اپؤں ولےٹ اور ربنم یک ڑج ںیم دجسہ ایک اور رھپ دوابرہ ایس رطح ایک بج ڑپاھیئ

 ںیم ےن ہی اس ےیل ایک ہک مت ریمی ریپوی رکو اور ریمی رطح امنز ڑپینھ ھکیس ول۔! ولوگں وک اطخب رفامای۔ ولوگ

 

 

 

 111 :دحثی ربمن

ِِب َمْرَيمَ  َحَدَثنَا
َ
ِن      :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َجْعَفرٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َسِعيُد ْبُن أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن َسِعيدٍ  أ ْخرَبَ

َ
نٍَس  أ

َ
نَُه       ،  اْبُن أ

َ
أ

فَلََما وُِضَع ََلُ الِْمنرَْبُ َسِمْعنَا لِلِْجْذِع       ََكَن ِجْذع  َيُقوُم إََِلِْه اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، "     :قَاَل        ، َجابَِر ْبَن َعبِْد اهللَِ  َسِمعَ 
ْصَواِت الِْعَّشاِر َحََّت نََّزَل اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فَوََضَع يََدهُ 

َ
ِّني      ،  ََيََْي  َعنْ      : ُسلَيَْمانُ  قَاَل       ، "َعلَيْهِ  ِمثَْل أ ْخرَبَ

َ
َحْفُص أ

نٍَس 
َ
نَُه َسِمعَ       ،  ْبُن ُعبَيِْد اهللَِ بِْن أ

َ
 . َجابًِرا أ

نب دیعس ےن ربخ دی، اہک ہک ےھجم صفح نب دبعاہلل نب اسن ےن مہ ےس دیعس نب ایب رممی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دمحم نب رفعج نب ایب ریثک ےن ایبن ایک، اہک ہک ےھجم ٰییحی 

یلص اہلل  کیٹ اگل رک ڑھکے وہا رکےت ےھت۔ بج آپ اہلل ہیلع وملس رکمی یلصاکی وجھکر اک انت اھت سج رپ یبن  ربخ دی، اوہنں ےن اجرب نب دبعاہلل ر ی اہلل امہنع ےس انس ہک

وت مہ ےن اس ےس روےن یک آواز ینس ےسیج دس ےنیہم یک اگنھب اوینٹن آواز رکیت  (ےن اس ےنت رپ کیٹ ںیہن اگلای ہیلع وملسیلص اہلل  آپ) ےک ےیل ربنم نب ایگ ہیلع وملس

صفح نب اور نامیلن ےن ٰییحی ےس ویں دحثی ایبن یک ہک ےھجم  (بت وہ آواز وموقف وہیئ) ربنم ےس ارت رک اانپ اہھت اس رپ راھک وملس ےنیلص اہلل ہیلع  ےہ۔ یبن رکمی

 دیبعاہلل نب اسن ےن ربخ دی اور اوہنں ےن اجرب ےس انس۔
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ِِب إِيَاٍس  َحَدَثنَا
َ
ِِب ِذئٍْب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدُم ْبُن أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  َسالِمٍ  َعنْ       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  اْبُن أ

َ
َسِمْعُت اّنَليِِبَ َصىَل      :قَاَل       ،  أ

 ،  ".َمْن َجاَء إََِل اجْلُُمَعِة فَلْيَْغتَِسْل "     :َفَقاَل       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََيُّْطُب لََعَ الِْمنرَْبِ
انب رمع ر ی اہلل ) ےن، ان ےس ان ےک ابپمہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس انب ایب ذبئ ےن ایبن ایک، ان ےس زرہی ےن، ان ےس اسمل 

ےن ربنم رپ ہبطخ دےتی وہےئ رفامای ہک وج ہعمج ےک ےیل آےئ وہ ےلہپ لسغ رک ایل  یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن یبن رکمی یلص اہل ہیلع وملس ےس انس۔ آپ ےن رفامای ہک (امہنع

 رکے۔

 

 

 

 :بَاُب اْْلُّْطبَِة قَائًِما -27
 رک ڑپانھہبطخ ڑھکے وہ : ابب

نَس  بَيْنَا اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََيُّْطُب قَائًِما
َ
 .َوقَاَل أ

 ڑھکے وہ رک ہبطخ دے رےہ ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس اور اسن ر ی اہلل ہنع ےن اہک ہک یبن رکمی

 

 

 

 122 :دحثی ربمن

ابِْن  َعِن       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  ُعبَيُْد اهللَِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َخاِِلُ ْبُن احْلَارِِث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  الَْقَواِريِرُي ُعبَيُْد اهللَِ ْبُن ُعَمَر  َحَدَثنَا
 ".ُثَم َيُقوُم َكَما َتْفَعلُوَن اآْلنَ       ُثَم َيْقُعُد،       وََسلََم ََيُّْطُب قَائًِما، ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه "     :قَاَل       رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما،  ُعَمرَ 

رمع ےن انعف ےس ایبن ایک، ان ےس مہ ےس دیبعاہلل نب رمع وقارریی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اخ د نب احرث ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس دیبعاہلل نب 

 ڑھکے وہ رک ہبطخ دےتی ےھت۔ رھپ ھٹیب اجےت اور رھپ ڑھکے وہےت ےسیج مت ولگ یھب آج ت  رکےت وہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن ہک
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 :بَاُب يَْستَْقِبُل اِْلَماُم الَْقْوَم َواْسِتْقبَاِل اّنَلاِس اِْلَماَم إَِذا َخَّطَب  -28
 اامم بج ہبطخ دے وت ولگ اامم یک رطف رخ رکںی: ابب

نَس  رَِضَ اهللَُ َعنُْهُم اْْلَِمامَ       َواْستَْقبََل اْبُن ُعَمَر، 
َ
 .َوأ

 اور دبعاہلل نب رمع اور اسن ر ی اہلل  مہن ےن ہبطخ ںیم اامم یک رطف ہنم ایک۔

 

 

 

 121 :دحثی ربمن

ِِب َميُْمونَةَ  َعنْ       ،  ََيََْي  َعنْ       ،  ِهَّشام   َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَعاُذ ْبُن فََّضالَةَ  َحَدَثنَا
َ
نَُه       ،  َعَّطاُء ْبُن يََسارٍ  َحَدَثنَا      ،  ِهاَلِل بِْن أ

َ
أ

بَا َسِعيٍد اْْلُْدِرَي  َسِمعَ 
َ
 ".لََم َجلََس َذاَت يَْوٍم لََعَ الِْمنرَْبِ وََجلَْسنَا َحْوََلُ إَِن اّنَليِِبَ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وَسَ "     :قَاَل       ،  أ

ں ےن اہک مہ ےس اطعء نب اسیر ےن مہ ےس اعمذ نب اضفہل ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ماشم دوتسایئ ےن ییحی نب ایب ریثک ےس ایبن ایک، ان ےس الہل نب ایب ومیمہن ےن، اوہن

ےک ارد  یلص اہلل ہیلع وملس اکی دن ربنم رپ رشتفی رفام وہےئ اور مہ بس آپ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ر ی اہلل ہنع ےس انس ہکایبن ایک، اوہنں ےن اوب دیعس دخری 

 رگد ھٹیب ےئگ۔

 

 

 

َما َبْعدُ  -29
َ
 :بَاُب َمْن قَاَل ِِف اْْلُّْطبَِة َبْعَد اّثلَنَاِء أ

 انہکہبطخ ںیم اہلل یک دمح و انث ےک دعب اامدعب : ابب

 .َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       َعْن ابِْن َعَباٍس،       َرَواُه ِعْكِرَمُة، 

 ےس۔ یلص اہلل ہیلع وملس اس وک رکعہم ےن انب ابعس ر ی اہلل امہنع ےس رواتی ایک اوہنں ےن یبن رکمی
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 122 :دحثی ربمن

َساَمَة، َحَدَثنَا      :َوقَاَل َُمُْمود  
ُ
بُو أ

َ
تِِْن فَاِّطَمُة بِنُْت الُْمنِْذِر،      :قَاَل       َحَدَثنَا ِهَّشاُم ْبُن ُعْرَوَة،      :قَاَل       أ ْخرَبَ

َ
ِِب       أ

َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
َعْن أ

ِسَها إََِل الَسَماِء،      :قُلُْت       وَن، َدَخلُْت لََعَ ََعئَِّشَة رَِضَ اهللَُ َعنَْها َواّنَلاُس يَُصلُ      :قَالَْت       بَْكٍر، 
ْ
َشارَْت بَِرأ

َ
ُن اّنَلاِس ؟ فَأ

ْ
َما َشأ

،      :َفُقلُْت        ْي َّنَعْم،       آيَة 
َ
ِسَها أ

ْ
َشارَْت بَِرأ

َ
َّطاَل رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ِجًدا َحََّت َِتاََل      :قَالَْت       فَأ

َ
ِِن الَْغِْشُ َوإََِل فَأ

يِِس فَانرَْصََف رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ 
ْ
ُصُب ِمنَْها لََعَ َرأ

َ
َوقَْد َِتَلَِت        َعلَيِْه وََسلََم، َجنيِِْب قِْرَبة  ِفيَها َماء  َفَفتَْحتَُها فََجَعلُْت أ

ْهلُ 
َ
َد اهللََ بَِما ُهَو أ َما َبْعُد،      :ُثَم قَاَل       ُه، الَّشْمُس فََخَّطَب اّنَلاَس وََِحِ

َ
ُت إََِلِْهَن      :قَالَْت       أ

ْ
نَْصاِر فَانَْكَفأ

َ
َولََغَّط نِْسَوة  ِمَن اْْل

َسِكتَُهَن َفُقلُْت ِلَعائَِّشَة َما قَاَل، 
ُ
      :قَاَل      :قَالَْت       ِْل

َ
ِريتُُه إََِل قَْد َرأ

ُ
ُكْن أ

َ
ٍء لَْم أ ْيتُُه ِِف َمَقايَِم َهَذا َحََّت اجْلََنَة َواّنَلاَر، َما ِمْن َِشْ

ْو قَِريَب ِمْن فِتْنَِة الَْمِسيِح اَِلَجاِل،      
َ
نَُكْم ُتْفتَنُوَن ِِف الُْقبُوِر ِمثَْل أ

َ
وِْحَ إَِِلَ أ

ُ
َحُدُكْم َفيَُقاُل ََلُ َما        َوإِنَُه قَْد أ

َ
يُْؤََت أ

، ِعلُْمَك بَِهَذا الرَجُ  ْو قَاَل الُْموقُِن َشَك ِهَّشام 
َ
َما الُْمْؤِمُن أ

َ
     :َفيَُقوُل ُهَو رَُسوُل اهللَِ ُهَو ُُمََمد  َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ       ِل فَأ

َجبْنَا َواَتبَْعنَا وََصَدْقنَا،       َجاَءنَا بِابْلَيِنَاِت َوالُْهَدى، 
َ
َما       َّنْم َصاحِلًا قَْد ُكَنا َّنْعلَُم إِْن ُكنَْت ّتَلُْؤِمُن بِِه،      :َقاُل ََلُ َفيُ       فَآَمَنا َوأ

َ
َوأ

ْو قَاَل الُْمْرتَاُب َشَك ِهَّشام  َفيَُقاُل ََلُ 
َ
ُ      :َفيَُقوُل       َما ِعلُْمَك بَِهَذا الرَُجِل،      :الُْمنَافُِق أ ْدِري َسِمْعُت اّنَلاَس َيُقول

َ
وَن َشيْئًا، ََل أ

َّنَها َذَكَرْت َما ُيَغلُِظ َعلَيْهِ      :قَاَل ِهَّشام       :َفُقلُْت       
َ
ْوَعيْتُُه َغرْيَ أ

َ
 .فَلََقْد قَالَْت ِِل فَاِّطَمُة فَأ

ےن ایبن ایک، ہک ےھجم افہمط تنب ذنمر ےن ربخ دی،  ےن اہک ہک مہ ےس اوبااسہم ےن ایبن ایک ہک مہ ےس ماشم نب رعوہ (اامم اخبری رہمح اہلل ےک ااتسذ) اور ومحمد نب الیغن

اس ےب وتق امنز رپ بجعت ےس ) ںیم اع ہش ر ی اہلل اہنع ےک اپس یئگ۔ ولگ امنز ڑپھ رےہ ےھت۔ ںیم ےن ان ےس اامسء تنب ایب رکب ر ی اہلل امہنع ےن، اوہنں ےن اہک ہک

ویکہکن وسرج ) یک رطف ااشرہ ایک۔ ںیم ےن وپاھچ ایک وکیئ اشنین ےہ؟ اوہنں ےن رس ےک ااشرہ ےس اہں اہکہی ایک ےہ؟ اع ہش ر ی اہلل اہنع ےن رس ےس آامسن  (وپاھچ ہک

دری کت امنز ڑپےتھ رےہ۔ اہیں کت ہک ھجم وک یشغ آےن  یگ۔ رقبی یہ اکی کشم ںیم اپین رھبا  یلص اہلل ہیلع وملس اامسء ر ی اہلل اہنع ےن اہک ہک یبن رکمی (نہگ وہ ایگ اھت

یلص اہلل ہیلع  ےن امنز متخ رک دی۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع وملس  اھت۔ ںیم اےس وھکل رک اےنپ رس رپ اپین ڈاےنل  یگ۔ رھپ بج وسرج اصف وہ ایگ وت روسل اہللراھک

امان اھت ہک ھچک ااصنری وعرںیت وشر رکےن ںیگل۔ اس اانت رف!  «امابعد»ےن ہبطخ دای۔ ےلہپ اہلل اعتٰیل یک اس یک اشن ےک انمبس رعتفی ایبن یک۔ اس ےک دعب رفامای وملس

وت وپاھچ ہک روسل  (یک ابت ایھچ رطح نس وکسں رگم ںیم آپ اک الکم ہن نس یکس اہلل ہیلع وملس اہلل یلصاتہک روسل ) ےیل ںیم ان یک رطف ڑبیھ ہک اںیہن پچ رکاؤں

ےن رفامای ہک تہب یس زیچںی وج ںیم ےن اس ےس ےلہپ ںیہن دیھکی ںیھت، آج اینپ اس ہگج ےس ںیم ےن اںیہن ےن ایک رفامای؟ اوہنں ےن اتبای ہک آپ  یلص اہلل ہیلع وملس اہلل

 ےسیج اکےن داجل ےک اسےنم ای دھکی ایل۔ اہیں کت ہک تنج اور دوزخ کت ںیم ےن آج دیھکی۔ ےھجم ویح ےک ذرہعی ہی یھب اتبای ایگ ہک ربقوں ںیم اہمتری ایسی آزامشئ وہ یگ

ماشم وک ) نیقی واالبی رقبی۔ مت ںیم ےس رہ اکی ےک اپس رفہتش آےئ اگ اور وپےھچ اگ ہک وت اس صخش ےک ابرے ںیم ایک اداقتد راتھک اھت؟ ومنم ای ہی اہک ہک اس ےک رق

ان رپ اامین الےئ، ان یک دوعت وبقل یک، ںیہ، امہرے اپس دہاتی اور واحض داللئ ےل رک آےئ، اس ےیل مہ  یلص اہلل ہیلع وملس ےہک اگ ہک وہ دمحم روسل اہلل (کش اھت
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امین ےہ۔ ماشم ےن کش ےک ان یک اابتع یک اور ان یک دصتقی یک۔ اب اس ےس اہک اجےئ اگ ہک وت وت اصحل ےہ، آرام ےس وس اج۔ مہ ےلہپ یہ اجےتن ےھت ہک ریتا ان رپ ا

اگ ہک وت اس صخش ےک ابرے ںیم ایک اتہک ےہ وت وہ وجاب دے اگ ہک ےھجم ںیہن ولعمم ںیم ےن ااہظر ےک اسھت اہک ہک راہ انمقف ای کش رکےن واال وت بج اس ےس وپاھچ اجےئ 

راھک۔ نکیل اوہنں ےن ربق ںیم  ولوگں وک اکی ابت ےتہک انس ایس ےک اطمقب ںیم ےن یھب اہک۔ ماشم ےن ایبن ایک ہک افہمط تنب ذنمر ےن وج ھچک اہک اھت۔ ںیم ےن وہ بس اید

 ےک ابرے ںیم وج ھچک اہک وہ ےھجم اید ںیہن راہ۔ انموقفں رپ تخس ذعاب
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بُو ََعِصمٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن َمْعَمرٍ  َحَدَثنَا
َ
َعْمُرو ْبُن  َحَدَثنَا     :َيُقوُل  احْلََسنَ  َسِمْعُت      :قَاَل       ،  َجِريِر بِْن َحاِزمٍ  َعنْ       ،  أ

ْعَّطى رَِجاًَل َوتََرَك رِجَ "      ،  َتْغِلَب 
َ
ْو َسيِْبٍ َفَقَسَمُه فَأ

َ
ِِتَ بَِماٍل أ

ُ
َن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم أ

َ
يَن       اًَل، أ َن اَِلِ

َ
َفبَلََغُه أ

 ، ْثََن َعلَيِْه،       تََرَك َعتَبُوا فََحِمَد اهللََ
َ
َدُع الرَُجَل،      :قَاَل  ُثمَ       ُثَم أ

َ
ْعِّطي الرَُجَل َوأ

ُ
َما َبْعُد فََواهللَِ إِِِن َْل

َ
َحُب إَِِلَ       أ

َ
َدُع أ

َ
ي أ َواَِلِ

ْعِّطي، 
ُ
ي أ قَْواًما      ِمَن اَِلِ

َ
ِكُل أ

َ
َرى ِِف قُلُوبِِهْم ِمَن اجْلََّزِع َوالَْهلَِع َوأ

َ
قَْواًما لَِما أ

َ
ْعِّطي أ

ُ
إََِل َما َجَعَل اهللَُ ِِف قُلُوبِِهْم  َولَِكْن أ

َن ِِل بَِكِلَمِة رَُسوِل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُِحَْر اّنَلَعِم،       ، "ِمَن الِْغََن َواْْلرَْيِ ِفيِهْم َعْمُرو ْبُن َتْغِلَب 
َ
ِحُب أ

ُ
فََواهللَِ َما أ

 . يُونُُس  تَاَبَعهُ       
ایبن ایک ہک مہ ےن نب رمعم ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اوباعمص ےن رجری نب احزم ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن اامم نسح رصبی ےس انس، اوہنں ےن مہ ےس دمحم 

باحہب وک اس ںیم ےس اطع ایک اور ضعب وک ھچک ںیہن ےک اپس ھچک امل آای ای وکیئ زیچ آیئ۔ آپ ےن ضعب  یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل رمعو نب بلغت ر ی اہلل ہنع ےس انس ہک

ںیم ! اہلل یک مسق!  «امابعد» دای۔ رھپ آپ وک ولعمم وہا ہک نج ولوگں وک آپ ےن ںیہن دای اھت اںیہن اس اک رجن وہا، اس ےیل آپ ےن اہلل یک دمح و رعتفی یک رھپ رفامای

وک ںیہن داتی وہ ریمے زندکی ان ےس زایدہ وبحمب ںیہ نج وک ںیم داتی وہں۔ ںیم وت ان ولوگں وک داتی وہں نج  ضعب ولوگں وک داتی وہں اور ضعب وک ںیہن داتی نکیل ںیم سج

نب بلغت یھب ان یہ ولوگں ںیم ےک دولں ںیم ےب ربصی اور الچل اپات وہں نکیل نج ےک دل اہلل اعتٰیل ےن ریخ اور ےباینز انبےئ ںیہ، ںیم ان رپ رھبوہس رکات وہں۔ رمعو 

 اک ہی اکی ہملک رسخ اووٹنں ےس زایدہ وبحمب ےہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس ریمے ےیل روسل اہلل! ںیہ۔ اہلل یک مسق ےس
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ِن      :قَاَل       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  ُعَقيٍْل  َعنْ       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَ       ،  ُعْرَوةُ  أ

َ
تُْه،  ََعئَِّشةَ  أ ْخرَبَ

َ
أ

ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم َخَرَج َذاَت ََلْلٍَة ِمْن َجوِْف اللَيِْل، "      
َ
فََصىَل ِِف الَْمْسِجِد فََصىَل رَِجال  بَِصاَلتِِه،       أ
ْص       

َ
ْكَُثُ ِمنُْهْم َفَصلَْوا َمَعُه، فَأ

َ
ْهُل الَْمْسِجِد ِمَن اللَيْلَِة       بََح اّنَلاُس َفتََحَدثُوا فَاْجتََمَع أ

َ
ْصبََح اّنَلاُس َفتََحَدثُوا فََكُُثَ أ

َ
فَأ

ْهِلِه       اَلتِِه، فََخَرَج رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فََصلَْوا بَِص       اّثلَاّثِلَِة، 
َ
فَلََما ََكنَِت اللَيْلَُة الَرابَِعُة َعَجَّز الَْمْسِجُد َعْن أ

ْقبََل لََعَ اّنَلاِس فَتََّشَهَد،       َحََّت َخَرَج لَِصاَلِة الُصبِْح، 
َ
َما َبْعُد،      :ُثَم قَاَل       فَلََما قَََض الَْفْجَر أ

َ
َف َعيََلَ َمََكنُُكْم فَإِنَُه لَْم ََيْ       أ

ْن ُتْفَرَض َعلَيُْكْم َفتَْعِجُّزوا َعنَْها
َ
 . يُونُُس  تَاَبَعهُ       ، "لَِكِِن َخِّشيُت أ

 اہنع ےن ہک اع ہش ر ی اہلل مہ ےس ٰییحی نب ریکب ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ثیل ےن لیقع ےس ایبن ایک، ان ےس انب اہشب ےن، اوہنں ےن اہک ہک ےھجم رعوہ ےن ربخ دی

یک ادتقاء ںیم امنز ڑپےنھ ڑھکے  یلص اہلل ہیلع وملس ےن رات ےک وتق اھٹ رک دجسم ںیم امنز ڑپیھ اور دنچ باحہب یھب آپ یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل اںیہن ربخ دی ہک

یلص اہلل ہیلع  اس ےس یھب زایدہ عمج وہ ےئگ اور آپ (دورسے دن) ےن دورسے ولوگں ےس اس اک ذرک ایک انچہچن (روضان اہلل مہیلع انیعمج) وہ ےئگ۔ حبص وک ان باحہب

اےھٹ وت  یلص اہلل ہیلع وملس ےک ےھچیپ امنز ڑپیھ۔ دورسی حبص وک اس اک رچاچ اور زایدہ وہا رھپ ایک اھت رسیتی رات ڑبی دعتاد ںیم ولگ عمج وہ ےئگ اور بج روسل اہلل وملس

ےک ےھچیپ امنز رشوع رک دی۔ وچیھت رات وج آیئ وت دجسم ںیم امنزویں یک رثکت ےس  ل رےنھک یک یھب ہگج ںیہن یھت۔  وملس یلص اہلل ہیلع باحہب ر ی اہلل  مہن ےن آپ

ےھجم !  «دامابع» ےن ہی امنز ہن ڑپاھیئ اور رجف یک امنز ےک دعب ولوگں ےس رفامای، ےلہپ آپ ےن ہملک اہشدت ڑپاھ رھپ رفامای۔ یلص اہلل ہیلع وملس نکیل آج رات یبن رکمی
س رواتی یک اتمتعب ویسن ےن اہمتری اس احرضی ےس وکیئ ڈر ںیہن نکیل ںیم اس ابت ےس ڈرا ہک ںیہک ہی امنز مت رپ رفض ہن رک دی اجےئ، رھپ مت ےس ہی ادا ہن وہ ےکس۔ ا

 یک ےہ۔
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بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
ِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن        ، ُشَعيْب   أ ْخرَبَ

َ
ِِب ُِحَيٍْد الَساِعِدِي  َعنْ       ،  ُعْرَوةُ  أ

َ
ْخرَبَهُ       ،  أ

َ
نَُه أ

َ
َن "أ

َ
أ

ْثََن لََعَ اهللَِ 
َ
ْهلُُه، رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَم َعِّشَيًة َبْعَد الَصاَلِة فَتََّشَهَد َوأ

َ
َما َبْعدُ      :ُثَم قَاَل        بَِما ُهَو أ

َ
، "أ

بُو ُمَعاِوَيةَ تَاَبَعهُ       
َ
َساَمةَ        ،  أ

ُ
بُو أ

َ
بِيهِ  َعنْ       ،  ِهَّشامٍ  َعنْ       ،  َوأ

َ
ِِب ُِحَيْدٍ  َعنْ       ،  أ

َ
َما      :قَاَل       َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم،       ،  أ

َ
أ

َما َبْعدُ  ُسْفيَانَ  َعنْ       ،  الَْعَدِِنُ  تَاَبَعهُ       َبْعُد، 
َ
 .ِِف أ
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یلص اہلل  یبن رکمی ربخ دی ہکمہ ےس اوباامیلن ےن ایبن ایک، اہک ہک ںیمہ بیعش ےن زرہی ےس ربخ دی، اوہنں ےن اہک ہک ےھجم رعوہ ےن اوب دیمح اسدعی ر ی اہلل ہنع ےس 

زرہی ےک اسھت اس !  «امابعد» امنز اشعء ےک دعب ڑھکے وہےئ۔ ےلہپ آپ ےن ہملک اہشدت ڑپاھ، رھپ اہلل اعتٰیل ےک القئ اس یک رعتفی یک، رھپ رفامای ہیلع وملس

یلص اہلل ہیلع   ےس اور اوہنں ےن یبن رکمیرواتی یک اتمتعب اوباعموہی اور اوبااسہم ےن ماشم ےس یک، اوہنں ےن اےنپ وا د رعوہ ےس اس یک رواتی یک، اوہنں ےن اوبدیمح

اور اوباامیلن ےک اسھت اس دحثی وک دمحم نب ٰییحی ےن یھب ایفسن ےس رواتی ایک۔ اس ںیم !  «امابعد»ےن رفامای یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہک آپ وملس

 ےہ۔ «امابعد» رصف
 

 

 

 121 :دحثی ربمن

بُو اَْلََمانِ  َحَدَثنَا
َ
نَا     :قَاَل       ،  أ ْخرَبَ

َ
     :قَاَل       ،  الِْمْسَوِر بِْن خَمَْرَمةَ  َعنْ       ،  َعيَِلُ ْبُن ُحَسنْيٍ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  ُشَعيْب   أ

َما َبْعدُ      :تََّشَهَد َيُقوُل قَاَم رَُسوُل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فََسِمْعتُُه ِحنَي "
َ
 . الُّزْهِرِي  َعِن       ،  الُّزَبيِْدُي  تَاَبَعهُ       ، "أ

امہنع ےس دحثی ایبن یک  مہ ےس اوباامیلن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ بیعش ےن زرہی ےس ربخ دی، اہک ہک ھجم ےس یلع نب نیسح ےن وسمر نب رخمہم ر ی اہلل

بیعش ےک اسھت اس رواتی یک !  «امابعد» ےن رفامای یلص اہلل ہیلع وملس ڑھکے وہےئ۔ ںیم ےن انس ہک ہملک اہشدت ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ہک

 اتمتعب دمحم نب ودیل زدیبی ےن زرہی ےس یک ےہ۔

 

 

 

 121 :دحثی ربمن

بَانَ  َحَدَثنَا
َ
     :قَاَل       رَِضَ اهللَُ َعنُْهَما،  ابِْن َعَباٍس  َعِن       ،  ِعْكِرَمةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  اْبُن الَْغِسيِل  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  إِْسَماِعيُل ْبُن أ

 ، َسُه َوََكَن آِخَر ََمِْلٍس َجلََسُه ُمتََعِّطًفا       َصِعَد اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم الِْمنرَْبَ
ْ
ِملَْحَفًة لََعَ َمنِْكبَيِْه قَْد َعَصَب َرأ

ْثََن َعلَيِْه، 
َ
، "     :ُثَم قَاَل       بِِعَصابٍَة َدِسَمٍة فََحِمَد اهللََ َوأ ُيَها اّنَلاُس إَِِلَ

َ
َما َبْعُد،      :ُثَم قَاَل       َفثَابُوا إََِلِْه،       أ

َ
 فَإَِن َهَذا اليََْحَ ِمنْ       أ

نَْصاِر يَِقلُوَن َوَيْكُُثُ اّنَلاُس، 
َ
ْو       اْْل

َ
َحًدا أ

َ
ْن يرََُّضَ ِفيِه أ

َ
َمِة ُُمََمٍد َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم فَاْستََّطاَع أ

ُ
َفَمْن َوِِلَ َشيْئًا ِمْن أ

َحًدا فَلْيَْقبَْل ِمْن ُُمِْسِنِهْم َوَيتََجاَوْز َعْن ُمِسيئِ 
َ
 ".ِهمْ َينَْفَع ِفيِه أ
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ل دبعارلنٰمح نب نامیلن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس رکع
ي 
س

 

ع

ہم ےن انب ابعس ر ی اہلل مہ ےس اامسلیع نب اابن ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس انب 

ہی آپ یک آرخی کھٹیب یھت۔ آپ دوونں اشونں ےس اچدر ےٹیپل  ربنم رپ رشتفی الےئ۔ ربنم رپ یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی امہنع ےک واےطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک

ریمی ابت ونس۔ انچہچن ولگ آپ یک رطف الکم ابمرک ےننس ےک ےیل وتمہج ! وہےئ ےھت اور رس ابمرک رپ اکی یٹپ ابدنھ ریھک یھت۔ آپ ےن دمح و انث ےک دعب رفامای ولوگ

یک اتم اک وج صخش  یلص اہلل ہیلع وملس دعتاد ںیم تہب مک وہ اجںیئ ےگ سپ دمحم (آےن واےل دور ںیم)  ولگہی ہلیبق ااصنر ےک!  «امابعد» وہ ےئگ۔ رھپ آپ ےن رفامای

 ۔یھب احمک وہ اور اےس عفن و اصقنن اچنہپےن یک اطتق وہ وت ااصنر ےک کین ولوگں یک یکین وبقل رکے اور ان ےک ربے یک ربایئ ےس درزگر رکے

 

 

 

 :َبنْيَ اْْلُّْطبَتنَْيِ يَْوَم اجْلُُمَعةِ بَاُب الَْقْعَدِة  -31
 ہعمج ےک دن دوونں وبطخں ےک چیب ںیم انھٹیب: ابب

 121 :دحثی ربمن

     :قَاَل       ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  ُعبَيُْد اهللَِ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  بِْْشُ ْبُن الُْمَفَّضِل  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
 ".ََكَن اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََيُّْطُب ُخّْطبَتنَْيِ َيْقُعُد بَيْنَُهَما"

عف ےس ایبن ایک، ان ےس دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس رشب نب لضفم ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دیبعاہلل رمعی ےن ان

 ۔(ہبطخ ہعمج ےک چیب ںیم ہی انھٹیب یھب ونسمن رطہقی ےہ) دو ےبطخ دےتی اور دوونں ےک چیب ںیم ےتھٹیب ےھت۔ (ہعمج ںیم) یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ہک

 

 

 

 :بَاُب اَلِْسِتَماِع إََِل اْْلُّْطبَةِ  -31
 روز ہبطخ اکن اگل رک اننس ہعمج ےک: ابب

 121 :دحثی ربمن

ِِب ِذئٍْب  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  آَدمُ  َحَدَثنَا
َ
َغرِ  َعنْ       ،  الُّزْهِرِي  َعِن       ،  اْبُن أ

َ
ِِب َعبِْد اهللَِ اْْل

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  أ

َ
قَاَل اّنَليِِبُ      :قَاَل       ،  أ

َوَل، "     :اهللَُ َعلَيِْه وََسلَمَ َصىَل 
َ
َوَل فَاْْل

َ
َوَمثَُل       إَِذا ََكَن يَْوُم اجْلُُمَعِة َوَقَفِت الَْماَلئَِكُة لََعَ بَاِب الَْمْسِجِد يَْكتُبُوَن اْْل
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ي ُيْهِدي َبَقَرًة ُثَم َكبّْشً  ي ُيْهِدي بََدنًَة ُثَم ََكَِلِ فَإَِذا َخَرَج اْْلَِماُم َّطَوْوا       ا ُثَم َدَجاَجًة ُثَم َبيَّْضًة، الُْمَهِجِر َكَمثَِل اَِلِ
 ".ُصُحَفُهْم َويَْستَِمُعوَن اِِلْكرَ 

اوبرہریہ  ن ارغ ےن، ان ےسمہ ےس آدم نب ایب اایس ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دمحم نب دبعارلنٰمح نب ایب ذبئ ےن ایبن ایک، ان ےس زرہی ےن، ان ےس اوبدبعاہلل نامیل

ےن رفامای ہک بج ہعمج اک دن آات ےہ وت رفےتش اجعم دجسم ےک دروازے رپ آےن واولں ےک انم ےتھکل ںیہ، بس ےس ےلہپ  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی ر ی اہلل ہنع ےن ہک

واےل یک رطح رھپ ڈنیمےھ یک رقابین اک وثاب راتہ ےہ۔ اس ےک آےن واال اوٹن یک رقابین دےنی واےل یک رطح اھکل اجات ےہ۔ اس ےک دعب آےن واال اگےئ یک رقابین دےنی 

 ابرہ آ اجات ےہ وت ہی رفےتش اےنپ دافرت دنب رک دےتی ںیہ اور ہبطخ ےننس ںیم وغشمل وہ اجےت ںیہ۔ (ہبطخ دےنی ےک ےیل) دعب رمیغ اک، اس ےک دعب اڈنے اک۔ نکیل بج اامم

 

 

 

ى اِْلَماُم رَُجاًل جَ  -32
َ
ْن يَُصيَِلَ َرْكَعتنَْيِ بَاُب إَِذا َرأ

َ
َمَرُه أ

َ
 :اَء وَْهَو ََيُّْطُب أ

 اامم ہبطخ یک احتل ںیم یسک صخش وک وج آےئ دو رتعک ۃیحت ادجسمل ڑپےنھ اک مکح دے اتکس ےہ: ابب

 132 :دحثی ربمن

بُو اّنُلْعَمانِ  َحَدَثنَا
َ
َجاَء رَُجل       :قَاَل       ،  َجابِِر بِْن َعبِْد اهللَِ  َعنْ       ،  َعْمِرو بِْن ِدينَارٍ  َعنْ       ،  َِحَاُد ْبُن َزيْدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  أ

َصلَيَْت يَا فاَُلُن ؟ قَاَل "     :َفَقاَل       َواّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََيُّْطُب اّنَلاَس يَْوَم اجْلُُمَعِة، 
َ
 ".ُقْم فَاْرَكعْ      :قَاَل       ََل،      :أ

اکی صخش آای یبن   ےن ایبن ایک ہکمہ ےس اوباامعنلن ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس امحد نب زدی ےن ایبن ایک، ان ےس رمعو نب دانیر ےن، ان ےس اجرب نب دبعاہلل ر ی اہلل امہنع

امنز ڑپھ یل۔ اس ےن اہک ہک ںیہن۔  (ۃیحت ادجسمل یک) ایک مت ےن! وپاھچ ہک اے الفںےن  یلص اہلل ہیلع وملس ہعمج اک ہبطخ دے رےہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 ےن رفامای ااھچ اھٹ اور دو رتعک امنز ڑپھ ےل۔ یلص اہلل ہیلع وملس آپ

 

 

 

 :بَاُب َمْن َجاَء َواِْلَماُم ََيُّْطُب َصىَل َرْكَعتنَْيِ َخِفيَفتنَْيِ  -33
 وکیئ دجسم ںیم آےئ وت یکلہ یس دو رتعک امنز ڑپھ ےلبج اامم ہبطخ دے راہ وہ اور : ابب
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 131 :دحثی ربمن

َصىَل َدَخَل رَُجل  يَْوَم اجْلُُمَعِة َواّنَليِِبُ      :قَاَل       ،  َجابًِرا َسِمعَ       ،  َعْمٍرو َعنْ       ،  ُسْفيَانُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعيَِلُ ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدَثنَا
َصلَيَْت ؟ قَاَل "َفَقاَل       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََيُّْطُب، 

َ
 ".ُقْم فََصِل َرْكَعتنَْيِ      :قَاَل       ََل،      :أ

صخش ہعمج ےک دن دجسم ںیم آای۔ یبن  اکی مہ ےس یلع نب دبعاہلل ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ایفسن نب ہنییع ےن رمعو ےس ایبن ایک، اوہنں ےن اجرب ر ی اہلل ہنع ےس انس ہک

امنز ڑپھ یل ےہ؟ آےن واےل ےن وجاب دای ہک  (ۃیحت ادجسمل یک) ےن اس ےس وپاھچ ہک ایک مت ےن یلص اہلل ہیلع وملس ہبطخ ڑپھ رےہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس رکمی

 ڑپھ ول۔ (ادجسملۃیحت )ےن رفامای ہک اوھٹ اور دو رتعک امنز یلص اہلل ہیلع وملس ںیہن۔ آپ

 

 

 

 :بَاُب َرفِْع اَْلََديِْن ِِف اْْلُّْطبَةِ  -34
 ہبطخ ںیم دوونں اہھت ااھٹ رک داع امانگن: ابب

 132 :دحثی ربمن

نٍَس  َعنْ       ،  َعبِْد الَْعِّزيّزِ  َعنْ       ،  َِحَاُد ْبُن َزيْدٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَسَدد   َحَدَثنَا
َ
نٍَس  َعنْ       ،  ثَابٍِت  َعنْ       ،  يُونَُس  َوَعنْ       ،  أ

َ
،  أ

،      :قَاَل         َهلََك الُْكَراُع وََهلََك       يَا رَُسوَل اهللَِ، "     :َفَقاَل       بَيْنََما اّنَليِِبُ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََيُّْطُب يَْوَم اجْلُُمَعِة ِإْذ قَاَم رَُجل 
ْن يَْسِقيََنا، 

َ
 ".َفَمَد يََديِْه وََدََع       الَّشاُء فَاْدُع اهللََ أ

دورسی ) ر ی اہلل ہنع ےن مہ ےس دسمد نب رسمدہ ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس امحد نب زدی ےن ایبن ایک، ان ےس دبع ازعلزی نب اسن ےن ایبن ایک، ان ےس اسن نب ام ک

ہعمج اک ہبطخ دے  یلص اہلل ہیلع وملس یبن رکمی رواتی یک دبعازعلزی اور ویسن دوونں ےن اثتب ےس، اوہنں ےن اسن ر ی اہلل ہنع ےس ہکاور امحد نب ویسن ےس یھب  (دنس

اع رفامںیئ ہک اہلل آپ د (ابرش ہن وہےن یک وہج ےس) ومیشی اور رکبایں الہک وہ ںیئگ یلص اہلل ہیلع وملس رےہ ےھت ہک اکی صخش ڑھکا وہ ایگ اور رعض ایک ای روسل اہلل

 ےن دوونں اہھت الیھپےئ اور داع یک۔ یلص اہلل ہیلع وملس اعتٰیل ابرش رباسےئ۔ انچہچن آپ

 

 

 

 :بَاُب اَلِْستِْسَقاِء ِِف اْْلُّْطبَِة يَْوَم اجْلُُمَعةِ  -35
 ہعمج ےک ہبطخ ںیم ابرش ےک ےیل داع رکان: ابب
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 133 :دحثی ربمن

ْوَزاِِعُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  الَْوَِلدُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  الُْمنِْذرِ إِبَْراِهيُم ْبُن  َحَدَثنَا
َ
بُو َعْمٍرو اْْل

َ
إِْسَحاُق ْبُن َعبِْد اهللَِ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  أ

ِِب َّطلَْحةَ 
َ
نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ       ،  بِْن أ

َ
َصابَِت ا     :قَاَل       ،  أ

َ
َفبَيْنَا اّنَليِِبُ َصىَل       ّنَلاَس َسنَة  لََعَ َعْهِد اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، أ

 ، ْعَراِِبٌ
َ
فََرَفَع "      ِعيَاُل فَاْدُع اهللََ ّنَلَا، َهلََك الَْماُل وََجاَع الْ       يَا رَُسوَل اهللَِ،      :َفَقاَل       اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ََيُّْطُب ِِف يَْوِم َُجَُعٍة قَاَم أ

ْمثَاَل اجلِْ 
َ
ي َّنْفِِس بِيَِدهِ َما وََضَعَها َحََّت ثَاَر الَسَحاُب أ ْل َعْن ِمنرَْبِِه       بَاِل، يََديِْه َوَما نََرى ِِف الَسَماِء قَّزََعًة فََواَِلِ ُثَم لَْم َيْْنِ

يُْت الَْمَّطَر َيتَحَ 
َ
ي يَِليِه َحََّت       اَدُر لََعَ حِلْيَِتِه َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم، َحََّت َرأ َفُمِّطْرنَا يَْوَمنَا َذلَِك َوِمَن الَْغِد َوَبْعَد الَْغِد َواَِلِ

ْو قَاَل َغرْيُُه َفَقاَل 
َ
ْعَراِِبُ أ

َ
ْخَرى َوقَاَم َذلَِك اْْل

ُ
فََرَفَع       َتَهَدَم ابْلِنَاُء وََغِرَق الَْماُل فَاْدُع اهللََ ّنَلَا،       ، يَا رَُسوَل اهللَِ      :اجْلُُمَعِة اْْل
اجْلَْوَبِة  َفَما يُِّشرُي بِيَِدهِ إََِل نَاِحيٍَة ِمَن الَسَحاِب إََِل اّْنَفرََجْت وََصارَْت الَْمِدينَُة ِمثَْل       اللَُهَم َحَواََلْنَا َوََل َعلَيْنَا،      :يََديِْه َفَقاَل 

َحد  ِمْن نَاِحيٍَة إََِل َحَدَث بِاجْلَوْدِ 
َ
ْئ أ  ".وََساَل الَْواِدي َقنَاُة َشْهًرا َولَْم جَيِ

ں ےن اہک ہک ھجم  ےن ایبن ایک، اوہنمہ ےس اربامیہ نب اذنملر ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ودیل نب ملسم ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اامم اوبرمعو اوزار 

ےک زامےن ںیم طحق ڑپا،  یلص اہلل ہیلع وملس اکی رمہبت یبن رکمی ےس ااحسق نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ر ی اہلل ہنع ےن ایبن ایک، ان ےس اسن نب ام ک ر ی اہلل ہنع ےن ہک

ےئگ اور الہ و ایعل داونں وک رتس ےئگ۔ آپ امہرے ےیل اہلل اعتٰیل ےس داع اجونر رم ! ہبطخ دے رےہ ےھت ہک اکی داہییت ےن اہک ای روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس آپ

ےن دوونں اہھت ااھٹےئ، اس وتق ابدل اک اکی ڑکٹا یھب آامسن رپ رظن ںیہن آ راہ اھت۔ اس ذات یک مسق سج ےک اہھت ریمی اجن ےہ ایھب  یلص اہلل ہیلع وملس رفامںیئ۔ آپ

ایھب ربنم ےس ارتے یھب ںیہن ےھت ہک ںیم ےن  یلص اہلل ہیلع وملس ےچین یھب ںیہن ایک اھت ہک اہپڑوں یک رطح اٹھگ اڈم آیئ اور آپےن اہوھتں وک  اہلل ہیلع وملس آپ یلص

یہی  ( وکدورسے ہعمج) ےک رشی ابمرک ےس کپٹ راہ اھت۔ اس دن اس ےک دعب اور وتمارت اےلگ ہعمج کت ابرش وہیت ریہ۔ یلص اہلل ہیلع وملس داھکی ہک ابرش اک اپین آپ

امعرںیت دہنمم وہ ںیئگ اور اجونر ڈوب ےئگ۔ آپ امہرے ےیل اہلل ےس داع ےئجیک۔ ! داہییت رھپ ڑھکا وہا ای اہک ہک وکیئ دورسا صخش ڑھکا وہا اور رعض یک ہک ای روسل اہلل

ور مہ ےس روک دے۔ آپ اہھت ےس ابدل ےک ےیل سج رطف اب دورسی رطف ابرش رباس ا! ےن دوونں اہھت ااھٹےئ اور داع یک ہک اے اہلل یلص اہلل ہیلع وملس آپ

ےن واےل یھب اےنپ اہیں رھبوپر ابرش یک یھب ااشرہ رکےت، ادرھ علطم اصف وہ اجات۔ اسرا دمہنی اتالب یک رطح نب ایگ اھت اور عانۃ اک انال ہنیہم رھب اتہب راہ اور اردرگد ےس آ

 ربخ دےتی رےہ۔

 

 

 

 :اجْلُُمَعِة َواِْلَماُم ََيُّْطُب بَاُب اِْلنَْصاِت يَْوَم  -36
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 ہعمج ےک دن ہبطخ ےک وتق پچ رانہ: ابب

 َوقَاَل َسلَْماُن َعِن اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم ُينِْصُت إَِذا تََكلََم اْْلَِمامُ 

ےس  لق ایک ہک اامم  یلص اہلل ہیلع وملس ر ی اہلل ہنع ےن یھب یبن رکمی املسن افریس پچ رہ اور ہی یھب وغل رحتک ےہ ہک اےنپ اپس ےھٹیب وہےئ صخش ےس وکیئ ےہک ہک

 بج ہبطخ رشوع رکے وت اخومش وہ اجان اچےیہ۔

 

 

 

 134 :دحثی ربمن

ِن      :قَاَل       ،  ابِْن ِشَهاٍب  َعِن       ،  ُعَقيٍْل  َعنْ       ،  اللَيُْث  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
نَ       ،  َسِعيُد ْبُن الُْمَسيِِب  أ

َ
بَا  أ

َ
أ

ْخرَبَُه،  ُهَريَْرةَ 
َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم قَاَل       أ

َ
نِْصْت َواْْلَِماُم ََيُّْطُب َفَقْد "     :أ

َ
إَِذا قُلَْت لَِصاِحِبَك يَْوَم اجْلُُمَعِة أ

 ".وَْت لَغَ 
بیسم ےن ربخ دی اور اںیہن  مہ ےس ٰییحی نب ریکب ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس ثیل نب دعس ےن لیقع ےس ایبن ایک، ان ےس انب اہشب ےن، اوہنں ےن اہک ہک ےھجم دیعس نب

وت وت  پچ رہ راہ وہ اور وت اےنپ اپس ےھٹیب وہےئ آدیم ےس ےہک ہک ےن رفامای بج اامم ہعمج اک ہبطخ دے یلص اہلل ہیلع وملس روسل اہلل اوبرہریہ ر ی اہلل ہنع ےن ربخ دی ہک

 ےن وخد اکی وغل رحتک یک۔

 

 

 

 :بَاُب الَساَعِة الَِِت ِِف يَْوِم اجْلُُمَعةِ  -37
 ہعمج ےک دن وہ ڑھگی سج ںیم داع وبقل وہیت ےہ: ابب

 135 :دحثی ربمن

ِِب الِّزنَادِ  َعنْ       ،  َمالٍِك  َعنْ       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
َ
ْعَرِج  َعِن       ،  أ

َ
ِِب ُهَريَْرةَ  َعنْ       ،  اْْل

َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ       ،  أ

َ
أ

ْعَّطاُه َساَعة  ََل يَُوافُِقَها َعبْد  ُمسْ "     :َفَقاَل ِفيهِ       َعلَيِْه وََسلََم َذَكَر يَْوَم اجْلُُمَعِة، 
َ
ُل اهللََ َتَعاََل َشيْئًا إََِل أ

َ
ِلم  وَُهَو قَائِم  يَُصيَِل يَْسأ

َشاَر بِيَِدهِ ُيَقلِلَُها
َ
 ".إِيَاُه َوأ
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روسل   ہنع ےن ہکر ی اہلل مہ ےس دبعاہلل نب ہملسم یبنعق ےن اامم ام ک رہمح اہلل ےس ایبن ایک، ان ےس اوبازلاند ےن، ان ےس دبعارلنٰمح ارعج ےن، ان ےس اوبرہریہ

 اہلل اپک ےن ہعمج ےک ذرک ںیم اکی دہعف رفامای ہک اس دن اکی ایسی ڑھگی آیت ےہ سج ںیم ارگ وکیئ املسمن دنبہ ڑھکا امنز ڑپھ راہ وہ اور وکیئ زیچ یلص اہلل ہیلع وملس اہلل

 وہ استع تہب وھتڑی یس ےہ۔ےس امےگن وت اہلل اپک اےس وہ زیچ رضور داتی ےہ۔ اہھت ےک ااشرے ےس آپ ےن التبای ہک 

 

 

 

 :بَاُب إَِذا َّنَفَر اّنَلاُس َعِن اِْلَماِم ِِف َصاَلِة اجْلُُمَعِة فََصاَلُة اِْلَماِم َوَمْن بَِِقَ َجائَِّزة   -38
 ارگ ہعمج یک امنز ںیم ھچک ولگ اامم وک وھچڑ رک  ےل اجںیئ وت اامم اور ابیق امنزویں یک امنز حیحص وہ اجےئ یگ: ابب

 131 :دحثی ربمن

ِِب اجْلَْعدِ  َعنْ       ،  ُحَصنْيٍ  َعنْ       ،  َزائَِدةُ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُمَعاِوَيُة ْبُن َعْمٍرو َحَدَثنَا
َ
َجابُِر ْبُن َعبِْد  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َسالِِم بِْن أ

ْقبَلَْت ِعري  ََتِْمُل َّطَعاًما فَاّتْلََفتُوا إََِلَْها َحََّت مَ بَيْنََما ََنْنُنَُصيَِل "     :قَاَل       ،  اهللَِ 
َ
ا بَِِقَ َمَع  َمَع اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إِْذ أ

لَْت َهِذهِ اآْليَُة َوإَِذا رَ       اّنَليِِبِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم إََِل اْثنَا َعَْشَ رَُجاًل،  ْو لَْهًوا اّْنَفُّضوا إََِلَْها َوتََرُكوَك قَائًِما َفَْنَ
َ
ْوا ِِتَاَرًة أ

َ
أ

 ".11سورة اجلمعة آية 
 نب دبعاہلل ر ی اہلل امہنع ےن مہ ےس اعموہی نب رمعو ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس زادئہ ےن نیصح ےس ایبن ایک، ان ےس اسمل نب ایب دعج ےن، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اجرب

ےک اسھت امنز ڑپھ رےہ ےھت، اےنت ںیم ہلغ الدے وہےئ اکی اجتریت اقہلف ادرھ ےس زگرا۔ ولگ ہبطخ وھچڑ رک ادرھ لچ  یلص اہلل ہیلع وملس مہ یبن رکمی ایک ہکایبن 

۔ یبن رکمی

 

أو هلوا انفّضوا إَلها وتركوك  وإذا رأوا ِتارة» ےک اسھت ت  ابرہ آدیم رہ ےئگ۔ اس وتق وسرۃ اہعمجل یک ہی آتی ارتی یلص اہلل ہیلع وملس دی 
  اور بج ہی ولگ اجترت اور لیھک دےتھکی ںیہ وت اس یک رطف دوڑ ڑپےت ںیہ اور آپ وک ڑھکا وھچڑ دےتی ںیہ۔ « قائما

 

 

 

 :بَاُب الَصاَلِة َبْعَد اجْلُُمَعِة َوَقبْلََها -39
 ہعمج ےک دعب اور اس ےس ےلہپ تنس ڑپانھ: ابب
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 131 :دحثی ربمن

نَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن يُوُسَف  َحَدَثنَا ْخرَبَ
َ
ّن رَُسوَل اهللَِ َصىَل اهللَُ َعلَيِْه "      ،  َعبِْد اهللَِ بِْن ُعَمرَ  َعنْ       ،  نَافِعٍ  َعنْ       ،  َمالِك   أ

َ
أ

، وََسلََم ََكَن يَُصيَِل َقبَْل الُظْهِر َرْكَعتنَْيِ  َوَبْعَد الِْعَّشاِء َرْكَعتنَْيِ َوََكَن ََل       َوَبْعَد الَْمْغرِِب َرْكَعتنَْيِ ِِف بَيِْتِه،       َوَبْعَدَها َرْكَعتنَْيِ
 ".يَُصيَِل َبْعَد اجْلُُمَعِة َحََّت َينرَْصَِف َفيَُصيَِل َرْكَعتَنْيِ 

ی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک

ی س

 

ي

 

ت

روسل  ہک ںیمہ اامم ام ک رہمح اہلل ےن انعف ےس ربخ دی، ان ےس دبعاہلل نب رمع ر ی اہلل امہنع ےن ایبن ایک ہک مہ ےس دبعاہلل نب ویفس 

 رہظ ےس ےلہپ دو رتعک، اس ےک دعب دو رتعک اور رغمب ےک دعب دو رتعک اےنپ رھگ ںیم ڑپےتھ اور اشعء ےک دعب دو رںیتعک ڑپےتھ اور ہعمج ےک یلص اہلل ہیلع وملس اہلل

 دعب دو رںیتعک بج رھگ واسپ وہےت بت ڑپاھ رکےت ےھت۔

 

 

 

رِْض َواْبتَُغوا ِمْن فَّْضِل اهللَِ }: بَاُب قَْوِل اهللَِ َتَعاََل  -41
َ
وا ِِف اْل  :{فَإَِذا قُِّضيَِت الَصاَلُة فَانْتَِْشُ

اجےئ وت اےنپ اکم اکج ےک ےیل زنیم ںیم لیھپ اجؤ اور اہلل ےک ہی رفامان ہک بج ہعمج یک امنز متخ وہ ( وسرۃ اہعمجل ںیم ) اہلل زعولج اک : ابب

 وک ڈوھڈنو( روزی ، رزق ای ملع ) لضف 

 131 :دحثی ربمن

ِِب َمْرَيمَ  َحَدَثنَا
َ
بُو َغَسانَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َسِعيُد ْبُن أ

َ
بُو َحاِزمٍ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  أ

َ
ة  "     :قَاَل       ،  َسْهٍل  َعنْ       ،  أ

َ
ََكنَْت ِفينَا اْمَرأ

ْربَِعاَء ِِف َمّْزرََعٍة لََها ِسلًْقا، 
َ
ُصوَل الِسلِْق َفتَْجَعلُُه ِِف قِْدٍر،       َِتَْعُل لََعَ أ

ُ
ُع أ ُثَم َِتَْعُل َعلَيِْه       فَََكنَْت إَِذا ََكَن يَْوُم َُجَُعٍة َتْْنِ

ُصوُل الِسلِْق َعْرقَُه، َقبَّْضًة ِمْن َشِعرٍي َتّْطحَ 
ُ
َوُكَنا َّننرَْصُِف ِمْن َصاَلِة اجْلُُمَعِة فَنَُسلُِم َعلَيَْها َفتَُقِرُب َذلَِك       ُنَها َفتَُكوُن أ

 ".َوُكَنا َّنتََمََن يَْوَم اجْلُُمَعِة ِلَّطَعاِمَها َذلَِك       الَّطَعاَم إََِلْنَا َفنَلَْعُقُه، 
لہس نب دعس  رممی ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس اوباسغن دمحم نب رطم دمین ےن ایبن ایک، اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس اوباحزم ہملس نب دانیر ےن مہ ےس دیعس نب ایب

دن آات وت وہ دنقچر ااھکڑ الںیت اور اےس امہرے اہیں اکی وعرت یھت وج انولں رپ اےنپ اکی تیھک ںیم دنقچر وبیت۔ ہعمج اک  ےک واےطس ےس ایبن ایک، اوہنں ےن ایبن ایک ہک

 السم رکےن ےک ےیل اکی اہڈنی ںیم اکپںیت رھپ اورپ ےس اکی یھٹم وج اک آاٹ ڑھچک دںیتی۔ اس رطح ہی دنقچر وگتش یک رطح وہ اجےت۔ ہعمج ےس وایسپ ںیم مہ اںیہن

 ہعمج وک ان ےک اس اھکےن ےک آرزودنم راہ رکےت ےھت۔ احرض وہےت وت یہی وکپان امہرے آےگ رک دںیتی اور مہ اےس اچٹ اجےت۔ مہ ولگ رہ
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 131 :دحثی ربمن

ِِب َحاِزمٍ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َعبُْد اهللَِ ْبُن َمْسلََمةَ  َحَدَثنَا
َ
بِيهِ  َعنْ       ،  اْبُن أ

َ
َما ُكَنا نَِقيُل َوََل "     :َوقَاَل       بَِهَذا،  َسْهٍل  َعنْ       ،  أ

 ".َّنتََغَدى إََِل َبْعَد اجْلُُمَعةِ 
دورہپ اک  یہی ایبن ایک اور رفامای ہک مہ ےس دبعاہلل نب ہملسم یبنعق ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس دبع ازعلزی نب ایب احزم ےن ایبن ایک اےنپ ابپ ےس اور ان ےس لہس نب دعس ےن

 وسان اور دورہپ اک اھکان ہعمج یک امنز ےک دعب رےتھک ےھت۔

 

 

 

 :بَاُب الَْقائِلَِة َبْعَد اجْلُُمَعةِ  -41
 ہعمج یک امنز ےک دعب وسان: ابب

 142 :دحثی ربمن

بُو ِإْسَحاَق الَْفَّزاِرُي  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  ُُمََمُد ْبُن ُعْقبََة الَّشيْبَاِِنُ الُْكوِِّفّ  َحَدَثنَا
َ
نًَسا َسِمْعُت      :قَاَل       ،  ُِحَيْدٍ  َعنْ       ،  أ

َ
     :َيُقوُل       ،  أ

 ".ُكَنا ُّنبَِكُر إََِل اجْلُُمَعِة ُثَم نَِقيُل "
اسن ر ی اہلل ہنع ےس انس۔ آپ مہ ےس دمحم نب ہبقع ابیشین ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اوبااحسق زفاری اربامیہ نب دمحم ےن ایبن ایک، ان ےس دیمح  رلی ےن، اوہنں ےن 

 مہ ہعمج وسریے ڑپےتھ، اس ےک دعب دورہپ یک دنین ہ ےت ےھت۔ رفامےت ےھت ہک

 

 

 

 141 :دحثی ربمن

ِِب َمْرَيمَ  َحَدَثنَا
َ
بُو َغَسانَ  َحَدَثنَا     :قَاَل       ،  َسِعيُد ْبُن أ

َ
بُو َحاِزمٍ  َحَدثَِِن      :قَاَل       ،  أ

َ
نَُصيَِل َمَع اّنَليِِبِ ُكَنا "     :قَاَل       ،  َسْهٍل  َعنْ       ،  أ

 ".َصىَل اهللَُ َعلَيِْه وََسلََم اجْلُُمَعَة ُثَم تَُكوُن الَْقائِلَةُ 
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 مہ یبن ن ایک، اوہنں ےن التبای ہکمہ ےس دیعس نب ایب رممی ےن ایبن ایک، اہک ہک مہ ےس اوباسغن ےن ایبن ایک، اہک ہک ھجم ےس اوباحزم ےن لہس نب دعس ر ی اہلل ہنع ےس ایب

 ےک اسھت ہعمج ڑپےتھ، رھپ دورہپ یک دنین ایل رکےت ےھت۔ یلص اہلل ہیلع وملس رکمی
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 11 :دحثی ربمن

 11 :ثی ربمندح

 22 :دحثی ربمن

 21 :دحثی ربمن

 22 :دحثی ربمن

 23 :دحثی ربمن

 24 :دحثی ربمن

 25 :دحثی ربمن

 21 :دحثی ربمن

 21 :دحثی ربمن

 21 :دحثی ربمن

 21 :دحثی ربمن

 32 :دحثی ربمن

 31 :دحثی ربمن
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 33 :دحثی ربمن
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 35 :دحثی ربمن
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 12 :دحثی ربمن
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 11 :ثی ربمندح
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 11 :دحثی ربمن
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 12 :دحثی ربمن
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 122 :دحثی ربمن
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 124 :دحثی ربمن

 125 :دحثی ربمن

 121 :دحثی ربمن

 121 :دحثی ربمن

 121 :ربمندحثی 
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 121 :دحثی ربمن

 121 :دحثی ربمن

 121 :دحثی ربمن

 121 :دحثی ربمن

 132 :دحثی ربمن

 131 :دحثی ربمن

 132 :دحثی ربمن

 133 :دحثی ربمن

 134 :دحثی ربمن

 135 :دحثی ربمن
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	حدیث نمبر: 640

	باب: آدمی یوں کہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی تو اس طرح کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے
	حدیث نمبر: 641

	باب: اگر امام کو تکبیر ہو چکنے کے بعد کوئی ضرورت پیش آئے تو کیا کرے ؟
	حدیث نمبر: 642

	باب: تکبیر ہو چکنے کے بعد کسی سے باتیں کرنا
	حدیث نمبر: 643

	باب: جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے
	حدیث نمبر: 644

	باب: نماز باجماعت کی فضیلت کا بیان
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	باب: فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں
	حدیث نمبر: 648
	حدیث نمبر: 649
	حدیث نمبر: 650
	حدیث نمبر: 651

	باب: ظہر کی نماز کے لیے سویرے جانے کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 652
	حدیث نمبر: 653
	حدیث نمبر: 654

	باب: ( جماعت کے لیے ) ہر ہر قدم پر ثواب ملنے کا بیان
	حدیث نمبر: 655
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	باب: عشاء کی نماز باجماعت کی فضیلت کے بیان میں
	حدیث نمبر: 657

	باب: دو یا زیادہ آدمی ہوں تو جماعت ہو سکتی ہے
	حدیث نمبر: 658

	باب: جو شخص مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے اس کا بیان اور مساجد کی فضیلت
	حدیث نمبر: 659
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	حدیث نمبر: 661

	باب: مسجد میں صبح اور شام آنے جانے کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 662

	باب: جب نماز کی تکبیر ہونے لگے تو فرض نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا
	حدیث نمبر: 663

	باب: بیمار کو کس حد تک جماعت میں آنا چاہیے
	حدیث نمبر: 664
	حدیث نمبر: 665

	باب: بارش اور کسی عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ لینے کی اجازت کا بیان
	حدیث نمبر: 666
	حدیث نمبر: 667

	باب: جو لوگ ( بارش یا اور کسی آفت میں ) مسجد میں آ جائیں تو کیا امام ان کے ساتھ نماز پڑھ لے اور برسات میں جمعہ کے دن خطبہ پڑھے یا نہیں ؟
	حدیث نمبر: 668
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	باب: جب کھانا حاضر ہو اور نماز کی تکبیر ہو جائے تو کیا کرنا چاہئے ؟
	حدیث نمبر: 671
	حدیث نمبر: 672
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	باب: جب امام کو نماز کے لیے بلایا جائے اور اس کے ہاتھ میں کھانے کی چیز ہو تو وہ کیا کرے ؟
	حدیث نمبر: 675

	باب: اس آدمی کے بارے میں جو اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف تھا کہ تکبیر ہوئی اور نماز کے لیے نکل کھڑا ہوا
	حدیث نمبر: 676

	باب: کوئی شخص صرف یہ بتلانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیوں کر پڑھا کرتے تھے اور آپ کا طریقہ کیا تھا نماز پڑھائے تو کیسا ہے ؟
	حدیث نمبر: 677

	باب: امامت کرانے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو علم اور ( عملی طور پر بھی ) فضیلت والا ہو
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	حدیث نمبر: 681
	حدیث نمبر: 682

	باب: جو شخص کسی عذر کی وجہ سے صف چھوڑ کر امام کے بازو میں کھڑا ہو
	حدیث نمبر: 683

	باب: ایک شخص نے امامت شروع کر دی پھر پہلا امام آ گیا اب پہلا شخص ( مقتدیوں میں ملنے کے لیے ) پیچھے سرک گیا یا نہیں سرکا ، بہرحال اس کی نماز جائز ہو گی
	حدیث نمبر: 684

	باب: اس بارے میں کہ اگر جماعت کے سب لوگ قرآت میں برابر ہوں تو امامت بڑی عمر والا کرے
	حدیث نمبر: 685

	باب: اس بارے میں کہ جب امام کسی قوم کے ہاں گیا اور انہیں ( ان کی فرمائش پر ) نماز پڑھائی ( تو یہ جائز ہو گا )
	حدیث نمبر: 686

	باب: امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں
	حدیث نمبر: 687
	حدیث نمبر: 688
	حدیث نمبر: 689

	باب: امام کے پیچھے مقتدی کب سجدہ کریں ؟
	حدیث نمبر: 690

	باب: ( رکوع یا سجدہ میں ) امام سے پہلے سر اٹھانے والے کا گناہ کتنا ہے ؟
	حدیث نمبر: 691

	باب: غلام کی اور آزاد کئے ہوئے غلام کی امامت کا بیان
	حدیث نمبر: 692
	حدیث نمبر: 693

	باب: اگر امام اپنی نماز کو پورا نہ کرے اور مقتدی پورا کریں
	حدیث نمبر: 694

	باب: باغی اور بدعتی کی امامت کا بیان
	حدیث نمبر: 695
	حدیث نمبر: 696

	باب: جب صرف دو ہی نمازی ہوں تو مقتدی امام کے دائیں جانب اس کے برابر کھڑا ہو
	حدیث نمبر: 697

	باب: اگر کوئی شخص امام کے بائیں طرف کھڑا ہو اور امام اسے پھر دائیں طرف کر لے تو دونوں میں سے کسی کی بھی نماز فاسد نہیں ہو گی
	حدیث نمبر: 698

	باب: نماز شروع کرتے وقت امامت کی نیت نہ ہو ، پھر کچھ لوگ آ جائیں اور وہ ان کی امامت کرنے لگے ( تو کیا حکم ہے )
	حدیث نمبر: 699

	باب: اگر امام لمبی سورۃ شروع کر دے اور کسی کو کام ہو وہ اکیلے نماز پڑھ کر چل دے تو یہ کیسا ہے ؟
	حدیث نمبر: 700
	حدیث نمبر: 701

	باب: امام کو چاہئے کہ قیام ہلکا کرے ( مختصر سورتیں پڑھے ) اور رکوع اور سجود پورے پورے ادا کرے
	حدیث نمبر: 702

	باب: جب اکیلا نماز پڑھے تو جتنی چاہے طویل کر سکتا ہے
	حدیث نمبر: 703

	باب: اس کے بارے میں جس نے امام سے نماز کے طویل ہو جانے کی شکایت کی
	حدیث نمبر: 704
	حدیث نمبر: 705

	باب: نماز مختصر اور پوری پڑھنا ( یعنی رکوع و سجود اچھی طرح کرنا )
	حدیث نمبر: 706

	باب: جس نے بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیا
	حدیث نمبر: 707
	حدیث نمبر: 708
	حدیث نمبر: 709
	حدیث نمبر: 710

	باب: ایک شخص نماز پڑھ کو دوسرے لوگوں کی امامت کرے
	حدیث نمبر: 711

	باب: باب اس سے متعلق جو مقتدیوں کو امام کی تکبیر سنائے
	حدیث نمبر: 712

	باب: ایک شخص امام کی اقتداء کرے اور لوگ اس کی اقتداء کریں ( تو کیسا ہے ؟ )
	حدیث نمبر: 713

	باب: اس بارے میں کہ اگر امام کو شک ہو جائے تو کیا مقتدیوں کی بات پر عمل کر سکتا ہے ؟
	حدیث نمبر: 714
	حدیث نمبر: 715

	باب: جب امام نماز میں رو دے ( تو کیسا ہے ؟ )
	حدیث نمبر: 716

	باب: تکبیر ہوتے وقت اور تکبیر کے بعد صفوں کا برابر کرنا
	حدیث نمبر: 717
	حدیث نمبر: 718

	باب: صفیں برابر کرتے وقت امام کا لوگوں کی طرف منہ کرنا
	حدیث نمبر: 719

	باب: صف اول ( کے ثواب کے بیان )
	حدیث نمبر: 720
	حدیث نمبر: 721

	باب: صف برابر کرنا نماز کا پورا کرنا ہے
	حدیث نمبر: 722
	حدیث نمبر: 723

	باب: اس بارے میں کہ صفیں پوری نہ کرنے والوں کا گناہ
	حدیث نمبر: 724

	باب: صف میں کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہونا
	حدیث نمبر: 725

	باب: اگر کوئی شخص امام کے بائیں طرف کھڑا ہو اور امام اپنے پیچھے سے اسے دائیں طرف کر دے تو نماز ہو جائے گی
	حدیث نمبر: 726

	باب: اس بارے میں کہ عورت اکیلی ایک صف کا حکم رکھتی ہے
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	باب: مسجد اور امام کی داہنی جانب کا بیان
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	باب: جب امام اور مقتدیوں کے درمیان کوئی دیوار حائل ہو یا پردہ ہو ( تو کچھ قباحت نہیں )
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	حدیث نمبر: 734


	کتاب اذان کے مسائل کے بیان میں
	باب: تکبیر تحریمہ میں نماز شروع کرتے ہی برابر دونوں ہاتھوں کا ( کندھوں یا کانوں تک ) اٹھانا
	حدیث نمبر: 735

	باب: رفع یدین تکبیر تحریمہ کے وقت ، رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کرنا ( سنت ہے )
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	باب: ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا چاہئے
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	حدیث نمبر: 739
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	باب: ( سورج گہن کے وقت نماز )
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	باب: نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے ؟
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	باب: اگر نمازی پر کوئی حادثہ ہو یا نمازی کوئی بری چیز دیکھے یا قبلہ کی دیوار پر تھوک دیکھے ( تو التفات میں کوئی قباحت نہیں )
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	باب: نماز مغرب میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا ( چاہیے )
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	باب: جس نے ظہر اور عصر میں آہستہ سے قرآت کی
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	باب: اگر امام سری نماز میں کوئی آیت پکار کر پڑھ دے کہ مقتدی سن لیں ، تو کوئی قباحت نہیں
	حدیث نمبر: 778

	باب: پہلی رکعت ( میں قرآت ) طویل ہونی چاہئے
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	باب: ( جہری نمازوں میں ) امام کا بلند آواز سے آمین کہنا
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	باب: آمین کہنے کی فضیلت
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	باب: مقتدی کا آمین بلند آواز سے کہنا
	حدیث نمبر: 782

	باب: جب صف تک پہنچنے سے پہلے ہی کسی نے رکوع کر لیا ( تو اس کے لیے کیا حکم ہے ؟ )
	حدیث نمبر: 783

	باب: رکوع کرنے کے وقت بھی تکبیر کہنا
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	باب: سجدے کے وقت بھی پورے طور پر تکبیر کہنا
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	باب: جب سجدہ کر کے کھڑا ہو تو تکبیر کہے
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	باب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کو نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دینا جس نے رکوع پوری طرح نہیں کیا تھا
	حدیث نمبر: 793

	باب: رکوع میں دعا کا بیان
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	باب: امام اور مقتدی رکوع سے سر اٹھانے پر کیا کہیں ؟
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	باب: ۔ ۔ ۔
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	باب: رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا
	حدیث نمبر: 800
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	حدیث نمبر: 802
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	باب: سجدے میں دونوں بازو کھلے اور پیٹ رانوں سے الگ رکھے
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